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Cereri Mărci publicate în 05/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07184 29/10/2019 MIHAELA RADULESCU

ANAMARIA IONESCU
EVENTlicious

2 M 2019 07663 29/10/2019 DREAM FILM PRODUCTION
COMPANY S.R.L.

ALEGEREA

3 M 2019 07664 29/10/2019 SC JUMBO EC.R SRL JUMBO

4 M 2019 07665 29/10/2019 DANA ELENA SPATAR ALTE FLORI

5 M 2019 07666 29/10/2019 GEORGIAN-NICOLAE NECŞOI COLETUL CU BUNATATI

6 M 2019 07668 29/10/2019 JENEI MIKALOS-BALAZS Alive roastery

7 M 2019 07669 29/10/2019 ASOCIAŢIA AGRICULTORILOR
MAGHIARI DIN ROMÂNIA-
ORGANIZAŢIA MUREŞ

PRO AGRICULTURA
TRANSILVANIAE

8 M 2019 07670 29/10/2019 GRE GRAND RIVER
ENTERPRISES
DEUTSCHLAND GMBH

MOHAWK

9 M 2019 07671 29/10/2019 S.C. LAGUNA ALBASTRA
S.R.L.

LANCETTI

10 M 2019 07672 29/10/2019 S.C. FRIGOSPEED EUROTOP
S.R.L.

FRIGO SPEED EUROTOP
transportăm frigul cu viteză

11 M 2019 07673 29/10/2019 CAMELIA-GEORGETA SUCU CLASSIN INTERIOR DESIGN

12 M 2019 07674 29/10/2019 CAMELIA-GEORGETA SUCU CLASSIN HOME DESIGN

13 M 2019 07675 29/10/2019 CAMELIA-GEORGETA SUCU CLASS IN STYLE

14 M 2019 07676 29/10/2019 CAMELIA-GEORGETA SUCU CLASSIN

15 M 2019 07677 29/10/2019 SMART ID DYNAMICS SA Smart ID LEAD THE FUTURE

16 M 2019 07678 29/10/2019 SC DANINA LINE SRL romândru

17 M 2019 07679 29/10/2019 TUDOR MĂDĂRASAN SMART DRIVER

18 M 2019 07680 29/10/2019 NECULAI VRANCEANU
CATALIN-CONSTANTIN DUTA

CR CUCINA DI ROMA
RISTORANTE BIO
TRADIZIONALE

19 M 2019 07682 29/10/2019 BERE CU MIERE SRL BERE CU MIERE

20 M 2019 07683 29/10/2019 POPA DORIN ORGANIZATIA
EVALUATORILOR
SENZORIALI DIN INDUSTRIA
AGROALIMENTARA DIN
ROMANIA

21 M 2019 07684 29/10/2019 LAVINIA FLORENTINA MAIER RELIVA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2019 07685 29/10/2019 POPA DORIN CENTRUL PENTRU CULTURA

SI CIVILIZATIA GUSTULUI

23 M 2019 07686 29/10/2019 GODMOTHER SRL CUPA FERMIERULUI

24 M 2019 07687 29/10/2019 JORGE SEGOVIA BONET SAPIENTIA QUOD FACIENDUM
FACIAM INSTITUCIÓN SEK
INTERNATIONAL

25 M 2019 07688 29/10/2019 GEORGE-ORLANDO GHIURI DULCE NEBUNIE

26 M 2019 07689 29/10/2019 ART STUDIO CONCEPT MM
SRL

RV Travel Romanian Motorhome
Society

27 M 2019 07690 29/10/2019 NICU-CRISTIAN LĂCRARU ŞCOALA IT

28 M 2019 07691 29/10/2019 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

ROMÂNIA...ÎN BUCATE

29 M 2019 07692 29/10/2019 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

ÎN DIRECT CU VIAŢA

30 M 2019 07695 29/10/2019 Nicusor Robu CB CASA BĂIMĂREANĂ

31 M 2019 07696 29/10/2019 ROBERT ALEXANDRU IOVAN CORABIA LUI BARBĂ-DEASĂ

32 M 2019 07697 29/10/2019 Anca Firtat SUNDAY bites

33 M 2019 07698 29/10/2019 VALENTIN OSMAN-VASILESCU XCARGO

34 M 2019 07699 29/10/2019 FABRICA DE CABINE FOTO
SRL

FABRICA DE CABINE FOTO

35 M 2019 07700 29/10/2019 MIHAESCU FLORINA IF DASHAUS

36 M 2019 07701 29/10/2019 ASOCIATIA OSTEORE OsteoRe

37 M 2019 07702 29/10/2019 ASOCIATIA OSTEORE FOC ALB

38 M 2019 07703 29/10/2019 ASOCIATIA OSTEORE TOR SISTEM
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(210) M 2019 07184
(151) 29/10/2019
(732) MIHAELA RADULESCU, SOS.

OLTENITEI NR. 250, BL. 148 BIS,
SCARA 2, ETAJ 5, AP. 60, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANAMARIA IONESCU, STR.
EMIL GARLEANU NR. 11, BL.
C1, ET. 2, AP. 9, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
EVENTlicious

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, materiale didactice şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07663
(151) 29/10/2019
(732) DREAM FILM PRODUCTION

COMPANY S.R.L., BD. FICUSULUI
NR. 44A, CORP B, BIROUL NR.
1, ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALEGEREA

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fară caracter de periodice), articole de birou
(cu excepţia mobilierului), materiale publicitare,
tipărite.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.

38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiul virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire , divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizare de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizoarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2019 07664
(151) 29/10/2019
(732) SC JUMBO EC.R SRL, BDUL.

THEODOR PALLADY NR. 51,
CLADIREA CENTRUL DE CALCUL,
ETAJ 5, CAMERA 502, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

JUMBO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, verde, roz,

portocaliu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de iarnă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 07665
(151) 29/10/2019
(732) DANA ELENA SPATAR, STR.

BUNĂ ZIUA NR. 9, BL. F, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400495,
CLUJ, ROMANIA

(540)
ALTE FLORI

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata a florilor.

───────

(210) M 2019 07666
(151) 29/10/2019
(732) GEORGIAN-NICOLAE NECŞOI,

COM. BĂICULESTI NR. 236,
JUDETUL ARGES, SAT ZIGONENI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

COLETUL CU BUNATATI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13; 25.01.25

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

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 07668
(151) 29/10/2019
(732) JENEI MIKALOS-BALAZS, STR.

BISTRIŢEI NR. 46, AP. 13, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400430,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Alive roastery

(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).

───────

(210) M 2019 07669
(151) 29/10/2019
(732) ASOCIAŢIA AGRICULTORILOR

MAGHIARI DIN ROMÂNIA-
ORGANIZAŢIA MUREŞ, STR.
LĂPUŞNA NR. 23, JUD. MUREŞ,
TÎRGU-MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

PRO AGRICULTURA
TRANSILVANIAE
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(531) Clasificare Viena: 26.01.13; 26.01.16;
01.03.01; 01.03.06; 05.07.02; 06.07.25;
06.19.09; 07.01.09; 07.01.25; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

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

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

35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de comerţ, import-export, lucrări de birou,
publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii de agricultură, horticultură și de
silvicultură.

───────

(210) M 2019 07670
(151) 29/10/2019
(732) GRE GRAND RIVER

ENTERPRISES DEUTSCHLAND
GMBH, KLOSTER LEHNIN/OT
RIETZ, RIETZER BERG 28 14797,
KLOSTER LEHNIN/OT RIETZ,
GERMANIA

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

(540)
MOHAWK

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

5. Produse pe bază de canabis şi anume uleiuri,
uleiuri derivate din canabis, canabis şi marijuana,
produse asociate canabisului, şi anume uleiuri,
unguente, paste concentrate, tincturi, tablete
şi capsule, fiecare conţinând canabis, uleiuri,
unguente, paste concentrate, tincturi, tablete
şi capsule care conţin fiecare răşini şi uleiuri
derivate din canabis, nutraceutice pentru uz
medicinal, nutraceutice pentru uz medicinal care
conţin canabis nutraceutice pentru uz medicinal
care conţin derivaţi de canabis, şi anume răşini
şi uleiuri, creme topice pentru piele, săpunuri

solide şi lichide, preparate pentru baie, ierburi
de baie, uleiuri de baie, creme de corp, uleiuri
de corp, loţiuni pentru faţă şi corp, lapte pentru
faţă şi corp, loţiuni pentru faţă şi preparate
pentru îngrijirea pielii, fiecare conţinând derivaţi
de canabis, lubrifianţi sexuali personali, plasturi
transdermali care conţin canabis spray-uri orale
care conţin canabis, fiecare dintre produsele
menţionate anterior pentru ameliorarea durerii,
pentru relaxare, pentru reducerea stresului şi
oboselii, pentru îmbunătăţirea stării de spirit,
pentru menţinerea sănătăţii şi a stării de
bine generale, pentru ameliorarea anxietăţii,
pentru ameliorarea depresiei, ca somnifer, toate
produsele menţionate anterior, de asemenea, cu
cânepă, ulei de cânepă sau canabinoizi.
34. Tutun neprelucrat, tutun prelucrat şi produse
din tutun, în special ţigări, trabucuri, ţigarete,
tutun tăiat fin, tutun pentru pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, ţigări care conţin
înlocuitori de tutun, nu pentru scopuri medicale,
articole pentru fumători, în special cutii de tutun,
cutii de ţigarete, suporturi de ţigări, scrumiere
(toate produsele menţionate anterior nu sunt din
metal preţios sau acoperite cu acestea), foiţe
pentru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre de ţigări,
pipe pentru fumat, aparate de buzunar pentru
rularea ţigărilor, brichete, chibrituri, derivaţi de
canabis, şi anume răşini şi uleiuri, canabis
şi marijuana pentru uz recreativ, produse de
cânepă pentru fumat, canabis pentru fumat,
produse de canabis pentru fumat, articole pentru
fumători, şi anume saci pentru marijuana şi
cannabis, articole pentru fumători, şi anume
vaporizatoare orale pentru fumători, marijuana
uscată, canabis uscat, articole pentru fumători, şi
anume, mărunţitoare pentru utilizare cu cannbis
şi marijuana.

───────
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(210) M 2019 07671
(151) 29/10/2019
(732) S.C. LAGUNA ALBASTRA S.R.L.,

STR. REPUBLICII NR. 51, BL. B,
AP. 8, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)
LANCETTI

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07672
(151) 29/10/2019
(732) S.C. FRIGOSPEED EUROTOP

S.R.L., STR. EXERCIŢIU, BL. D23,
SC. B, ET. 3, AP. 15, CAMERA 1,
JUD. 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)

FRIGO SPEED EUROTOP
transportăm frigul cu viteză

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 07.11.10; 01.15.17

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07673
(151) 29/10/2019
(732) CAMELIA-GEORGETA SUCU,

STR. CPT. GHEORGHE
MARASOIU NR. 11, SECTOR 1
, 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)
CLASSIN INTERIOR DESIGN

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei si de uz
sanitar, corpuri de iluminat architectural, corpuri
de iluminat pentru exterior, corpuri de luminat
pentru interior, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
corpuri de luminat arhitectural cu halogen,
veioze de noptieră, lampadare, benzi de lumină,
dispozitive de luminat pentru vitrine, aparate
de încălzire cu lumină solară, accesorii pentru
corpuri de iluminat, lămpi cu arc (corpuri de
luminat), accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, dispozitive de iluminat
pentru gradină.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile). (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,
expoziţii comerciale şi servicii expoziţionale
în scop publicitar şi comercial, realizare de
târguri comerciale, promovare de târguri în scop
commercial, cordonare, pregătire şi organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinarit,
servicii de vânzare cu amanuntul în legătură
cu articole de grădinarit, servicii de amenajare
şi decorare de vitrine, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de corpuri şi accesorii
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata de ustensile şi recipiente de
uz casnic sau de bucătărie, vase de gătit şi
articole pentru masă, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de textile şi înlocuitori
pentru textile, lenjerie de uz casnic, perdele din
material textil sau plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de covoare, carpete,
preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli,
linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea
pardoselilor existente, servicii de comerţ cu
amănuntul onţine de piese de mobilier, accesorii
şi articole de casă şi grădină, decoraţiuni pentru
casă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

40. Fabricarea de mobilier pe bază de comandă
şi specificaţii primite de la terţi, prelucrare
mobilier, servicii de reproducere în 3D.
41. Organizarea de expoziţii de artă în scopuri
culturale sau educative, servicii de instruire
referitoare la vânzarea de mobilier pentru birou,
cursuri de pregătire în domeniul designului,
servicii de formare în domeniul designului,
organizare de cursuri de pregătire în domeniul
designului.
42. Proiectarea (designul) spaţiului interior,
servicii de design interior pentru magazine,
servicii de consultanţă în materie de design
interior, servicii de design interior pentru comerţul
cu amănuntul, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de design
interior bazat pe principiile feng shui, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor şi a mobilierului pentru design
interior, servicii de design arhitectural pentru
expoziţii, autentificare de piese de mobilier,
design vizual, design grafic, design architectural,
design de mobilier, design pentru magazine,
servicii de design mobilier, proiectare (design)
de băi, servicii de design architectural, design
şi dezvoltare de produs, design arhitectural
pentru decoraţiuni exterioare, design arhitectural
pentru decoraţiuni interioare, design de mobilier
de birou, design arhitectural pentru planificare
urbană, servicii profesionale privind design-ul
architectural, servicii de design interior si servicii
conexe de informare si consiliere, consultanţă
profesională privind designul de bucătării la
comandă, proiectare de software de realitate
virtuală, dezvoltare de software de realitate
virtuală.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, închiriere de corpuri de
iluminat pentru interior, închiriere de mobilier
pentru expoziţii, furnizare de spaţii şi materiale
pentru târguri şi expoziţii.
44. Grădinărit, grădinărit peisagistic, consultanţă
în grădinărit, servicii de horticultură, grădinărit şi
amenajare peisagistică, închiriere de ustensile
de grădină, informaţii şi consiliere cu privire la
grădinărit, proiectare (design) de grădini, design
de grădină şi peisagistic (grădinărit peisagistic).

───────
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(210) M 2019 07674
(151) 29/10/2019
(732) CAMELIA-GEORGETA SUCU,

STR. CPT. GHEORGHE
MARASOIU NR. 11, SECTOR 1
, 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)
CLASSIN HOME DESIGN

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei si de uz
sanitar, corpuri de iluminat architectural, corpuri
de iluminat pentru exterior, corpuri de luminat
pentru interior, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
corpuri de luminat arhitectural cu halogen,
veioze de noptieră, lampadare, benzi de lumină,
dispozitive de luminat pentru vitrine, aparate
de încălzire cu lumină solară, accesorii pentru
corpuri de iluminat, lămpi cu arc (corpuri de
luminat), accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, dispozitive de iluminat
pentru gradină.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă

de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile). (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,
expoziţii comerciale şi servicii expoziţionale
în scop publicitar şi comercial, realizare de
târguri comerciale, promovare de târguri în scop
commercial, cordonare, pregătire şi organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinarit,
servicii de vânzare cu amanuntul în legătură
cu articole de grădinarit, servicii de amenajare
şi decorare de vitrine, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de corpuri şi accesorii
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata de ustensile şi recipiente de
uz casnic sau de bucătărie, vase de gătit şi
articole pentru masă, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de textile şi înlocuitori
pentru textile, lenjerie de uz casnic, perdele din
material textil sau plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de covoare, carpete,
preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli,
linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea
pardoselilor existente, servicii de comerţ cu
amănuntul onţine de piese de mobilier, accesorii
şi articole de casă şi grădină, decoraţiuni pentru
casă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
40. Fabricarea de mobilier pe bază de comandă
şi specificaţii primite de la terţi, prelucrare
mobilier, servicii de reproducere în 3D.
41. Organizarea de expoziţii de artă în scopuri
culturale sau educative, servicii de instruire
referitoare la vânzarea de mobilier pentru birou,
cursuri de pregătire în domeniul designului,
servicii de formare în domeniul designului,
organizare de cursuri de pregătire în domeniul
designului.
42. Proiectarea (designul) spaţiului interior,
servicii de design interior pentru magazine,
servicii de consultanţă în materie de design
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interior, servicii de design interior pentru comerţul
cu amănuntul, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de design
interior bazat pe principiile feng shui, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor şi a mobilierului pentru design
interior, servicii de design arhitectural pentru
expoziţii, autentificare de piese de mobilier,
design vizual, design grafic, design architectural,
design de mobilier, design pentru magazine,
servicii de design mobilier, proiectare (design)
de băi, servicii de design architectural, design
şi dezvoltare de produs, design arhitectural
pentru decoraţiuni exterioare, design arhitectural
pentru decoraţiuni interioare, design de mobilier
de birou, design arhitectural pentru planificare
urbană, servicii profesionale privind design-ul
architectural, servicii de design interior si servicii
conexe de informare si consiliere, consultanţă
profesională privind designul de bucătării la
comandă, proiectare de software de realitate
virtuală, dezvoltare de software de realitate
virtuală.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, închiriere de corpuri de
iluminat pentru interior, închiriere de mobilier
pentru expoziţii, furnizare de spaţii şi materiale
pentru târguri şi expoziţii.
44. Grădinărit, grădinărit peisagistic, consultanţă
în grădinărit, servicii de horticultură, grădinărit şi
amenajare peisagistică, închiriere de ustensile
de grădină, informaţii şi consiliere cu privire la
grădinărit, proiectare (design) de grădini, design
de grădină şi peisagistic (grădinărit peisagistic).

───────

(210) M 2019 07675
(151) 29/10/2019
(732) CAMELIA-GEORGETA SUCU,

STR. CPT. GHEORGHE
MARASOIU NR. 11, SECTOR 1
, 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)
CLASS IN STYLE

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei si de uz
sanitar, corpuri de iluminat architectural, corpuri
de iluminat pentru exterior, corpuri de luminat
pentru interior, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
corpuri de luminat arhitectural cu halogen,
veioze de noptieră, lampadare, benzi de lumină,
dispozitive de luminat pentru vitrine, aparate
de încălzire cu lumină solară, accesorii pentru
corpuri de iluminat, lămpi cu arc (corpuri de
luminat), accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, dispozitive de iluminat
pentru gradină.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
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de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile). (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,
expoziţii comerciale şi servicii expoziţionale
în scop publicitar şi comercial, realizare de
târguri comerciale, promovare de târguri în scop
commercial, cordonare, pregătire şi organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinarit,
servicii de vânzare cu amanuntul în legătură
cu articole de grădinarit, servicii de amenajare
şi decorare de vitrine, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de corpuri şi accesorii
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata de ustensile şi recipiente de
uz casnic sau de bucătărie, vase de gătit şi
articole pentru masă, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de textile şi înlocuitori
pentru textile, lenjerie de uz casnic, perdele din
material textil sau plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de covoare, carpete,
preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli,
linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea
pardoselilor existente, servicii de comerţ cu
amănuntul onţine de piese de mobilier, accesorii
şi articole de casă şi grădină, decoraţiuni pentru
casă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
40. Fabricarea de mobilier pe bază de comandă
şi specificaţii primite de la terţi, prelucrare
mobilier, servicii de reproducere în 3D.
41. Organizarea de expoziţii de artă în scopuri
culturale sau educative, servicii de instruire
referitoare la vânzarea de mobilier pentru birou,
cursuri de pregătire în domeniul designului,
servicii de formare în domeniul designului,
organizare de cursuri de pregătire în domeniul
designului.
42. Proiectarea (designul) spaţiului interior,
servicii de design interior pentru magazine,
servicii de consultanţă în materie de design

interior, servicii de design interior pentru comerţul
cu amănuntul, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de design
interior bazat pe principiile feng shui, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor şi a mobilierului pentru design
interior, servicii de design arhitectural pentru
expoziţii, autentificare de piese de mobilier,
design vizual, design grafic, design architectural,
design de mobilier, design pentru magazine,
servicii de design mobilier, proiectare (design)
de băi, servicii de design architectural, design
şi dezvoltare de produs, design arhitectural
pentru decoraţiuni exterioare, design arhitectural
pentru decoraţiuni interioare, design de mobilier
de birou, design arhitectural pentru planificare
urbană, servicii profesionale privind design-ul
architectural, servicii de design interior si servicii
conexe de informare si consiliere, consultanţă
profesională privind designul de bucătării la
comandă, proiectare de software de realitate
virtuală, dezvoltare de software de realitate
virtuală.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, închiriere de corpuri de
iluminat pentru interior, închiriere de mobilier
pentru expoziţii, furnizare de spaţii şi materiale
pentru târguri şi expoziţii.
44. Grădinărit, grădinărit peisagistic, consultanţă
în grădinărit, servicii de horticultură, grădinărit şi
amenajare peisagistică, închiriere de ustensile
de grădină, informaţii şi consiliere cu privire la
grădinărit, proiectare (design) de grădini, design
de grădină şi peisagistic (grădinărit peisagistic).

───────
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(210) M 2019 07676
(151) 29/10/2019
(732) CAMELIA-GEORGETA SUCU,

STR. CPT. GHEORGHE
MARASOIU NR. 11, SECTOR 1
, 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)
CLASSIN

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei si de uz
sanitar, corpuri de iluminat architectural, corpuri
de iluminat pentru exterior, corpuri de luminat
pentru interior, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
corpuri de luminat arhitectural cu halogen,
veioze de noptieră, lampadare, benzi de lumină,
dispozitive de luminat pentru vitrine, aparate
de încălzire cu lumină solară, accesorii pentru
corpuri de iluminat, lămpi cu arc (corpuri de
luminat), accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, dispozitive de iluminat
pentru gradină.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă

de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile). (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,
expoziţii comerciale şi servicii expoziţionale
în scop publicitar şi comercial, realizare de
târguri comerciale, promovare de târguri în scop
commercial, cordonare, pregătire şi organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinarit,
servicii de vânzare cu amanuntul în legătură
cu articole de grădinarit, servicii de amenajare
şi decorare de vitrine, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de corpuri şi accesorii
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata de ustensile şi recipiente de
uz casnic sau de bucătărie, vase de gătit şi
articole pentru masă, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de textile şi înlocuitori
pentru textile, lenjerie de uz casnic, perdele din
material textil sau plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de covoare, carpete,
preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli,
linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea
pardoselilor existente, servicii de comerţ cu
amănuntul onţine de piese de mobilier, accesorii
şi articole de casă şi grădină, decoraţiuni pentru
casă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
40. Fabricarea de mobilier pe bază de comandă
şi specificaţii primite de la terţi, prelucrare
mobilier, servicii de reproducere în 3D.
41. Organizarea de expoziţii de artă în scopuri
culturale sau educative, servicii de instruire
referitoare la vânzarea de mobilier pentru birou,
cursuri de pregătire în domeniul designului,
servicii de formare în domeniul designului,
organizare de cursuri de pregătire în domeniul
designului.
42. Proiectarea (designul) spaţiului interior,
servicii de design interior pentru magazine,
servicii de consultanţă în materie de design
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interior, servicii de design interior pentru comerţul
cu amănuntul, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de design
interior bazat pe principiile feng shui, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor şi a mobilierului pentru design
interior, servicii de design arhitectural pentru
expoziţii, autentificare de piese de mobilier,
design vizual, design grafic, design architectural,
design de mobilier, design pentru magazine,
servicii de design mobilier, proiectare (design)
de băi, servicii de design architectural, design
şi dezvoltare de produs, design arhitectural
pentru decoraţiuni exterioare, design arhitectural
pentru decoraţiuni interioare, design de mobilier
de birou, design arhitectural pentru planificare
urbană, servicii profesionale privind design-ul
architectural, servicii de design interior si servicii
conexe de informare si consiliere, consultanţă
profesională privind designul de bucătării la
comandă, proiectare de software de realitate
virtuală, dezvoltare de software de realitate
virtuală.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, închiriere de corpuri de
iluminat pentru interior, închiriere de mobilier
pentru expoziţii, furnizare de spaţii şi materiale
pentru târguri şi expoziţii.
44. Grădinărit, grădinărit peisagistic, consultanţă
în grădinărit, servicii de horticultură, grădinărit şi
amenajare peisagistică, închiriere de ustensile
de grădină, informaţii şi consiliere cu privire la
grădinărit, proiectare (design) de grădini, design
de grădină şi peisagistic (grădinărit peisagistic).

───────

(210) M 2019 07677
(151) 29/10/2019
(732) SMART ID DYNAMICS SA,

STR. SIRIULUI NR. 36-40, ET.
II, SECTOR 1, 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)

Smart ID LEAD THE FUTURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
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pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
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).

───────

(210) M 2019 07678
(151) 29/10/2019
(732) SC DANINA LINE SRL, STR.

PODUL ÎNALT NR. 4A, JUDEŢUL
VASLUI, VASLUI, *, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

(540)

romândru

(531) Clasificare Viena: 21.03.19; 01.01.04;
27.05.01; 27.05.07; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
032C), galben (Pantone 1365C),
albastru (Pantone 3025C), negru

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

18. Piele si imitatii de piele, piei de animale
si piei brute, bagaje si genti de transport,
umbrele de ploaie si de soare, bastoane, bice,

harnasament si articole de selarie, zgărzi, lese si
îmbracăminte pentru animale.
25.  Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte si
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07679
(151) 29/10/2019
(732) TUDOR MĂDĂRASAN, STR.

CAMPULUI NR. 260-262, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SMART DRIVER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.15; 27.05.17; 29.01.12; 02.09.18

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

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

───────
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(210) M 2019 07680
(151) 29/10/2019
(732) NECULAI VRANCEANU, COM.

MAICANESTI, JUD. VRANCEA,
SAT RIMNICENI, VRANCEA,
ROMANIA
CATALIN-CONSTANTIN DUTA,
STR. CUZA VODA NR. 7, ET. 3,
AP. 5, JUD. VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

CR CUCINA DI ROMA
RISTORANTE BIO
TRADIZIONALE

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 11.01.04;
07.03.25; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.15

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07682
(151) 29/10/2019
(732) BERE CU MIERE SRL, STR.

SIMION BARNUTIU NR. 32, JUD.
ALBA, BLAJ, ALBA, ROMANIA

(540)

BERE CU MIERE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
29.01.13; 07.05.25

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară

───────

(210) M 2019 07683
(151) 29/10/2019
(732) POPA DORIN, STR.CONSTANTIN

NOTTARA NR.4, BL.C4, AP.9,
JUD.BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
ORGANIZATIA

EVALUATORILOR
SENZORIALI DIN INDUSTRIA

AGROALIMENTARA
DIN ROMANIA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Pubilicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice ale inginerilor
şi oamenilor de ştiinţă care efectuează evaluări,
estimări, cercetări şi rapoarte în domeniile
ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv consultanţă
tehnologică).

───────

(210) M 2019 07684
(151) 29/10/2019
(732) LAVINIA FLORENTINA MAIER,

STR. ADY ENDRE NR.25, AP.4,
JUD.BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
RELIVA

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07685
(151) 29/10/2019
(732) POPA DORIN, STR.CONSTANTIN

NOTTARA NR.4, BL.C4, AP.9,
JUD.BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
CENTRUL PENTRU CULTURA

SI CIVILIZATIA GUSTULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 07686
(151) 29/10/2019
(732) GODMOTHER SRL, STR.

DRAGOS VODA NR.44, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CUPA FERMIERULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.07.02; 29.01.11

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
872C)

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

35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 07687
(151) 29/10/2019
(732) JORGE SEGOVIA BONET, 3490

WINDSOR PLACE. BOCA RATON.
FL - 33496, FLORIDA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

(540)

SAPIENTIA QUOD
FACIENDUM FACIAM

INSTITUCIÓN SEK
INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.17;
27.05.24; 27.05.25; 26.03.05; 07.05.05;
05.03.20; 29.01.15

(591) Culori revendicate:gri, alb, negru,
portocaliu, verde, roşu

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

16. Produse de papetărie, tipărituri, material
didactic (cu excepţia aparatelor).
25. Uniforme (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
exterioară, rochii, încălţăminte ( cu excepţia
articolelor de încălţăminte ortopedice).
41. Educaţie, divertisment, instruire.

───────

(210) M 2019 07688
(151) 29/10/2019
(732) GEORGE-ORLANDO GHIURI ,

STR. MUNCEL NR. 39C, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, 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)
DULCE NEBUNIE

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2019 07689
(151) 29/10/2019
(732) ART STUDIO CONCEPT MM SRL,

CALEA MOSILOR NR. 209, BL.
17, SC. 1, ET. 1, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RV Travel Romanian
Motorhome Society

(531) Clasificare Viena: 18.01.18; 18.01.23;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:grena, verde
(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.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/10/2019

(210) M 2019 07690
(151) 29/10/2019
(732) NICU-CRISTIAN LĂCRARU, STR.

ORIENTULUI NR. 1, VILA 33,
JUDEŢUL ILFOV, SAT TUNARI
(COM. TUNARI), ILFOV, ROMANIA

(540)

ŞCOALA IT

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
27.05.01; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2019 07691
(151) 29/10/2019
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROMÂNIA...ÎN BUCATE

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

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

───────

(210) M 2019 07692
(151) 29/10/2019
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ÎN DIRECT CU VIAŢA

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

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

───────

(210) M 2019 07695
(151) 29/10/2019
(732) Nicusor Robu, STR. ANTON

PAVLOVICI CEHOV NR. 21A,
JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430301, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

CB CASA BĂIMĂREANĂ

(531) Clasificare Viena: 07.05.25; 07.01.06;
25.01.09; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică şi de vacanţă.

───────
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(210) M 2019 07696
(151) 29/10/2019
(732) ROBERT ALEXANDRU IOVAN,

STR. DEZROBIRII NR. 72, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

CORABIA LUI BARBĂ-DEASĂ

(531) Clasificare Viena: 01.17.25; 18.04.01;
18.04.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz
(HEX=#F9EFE5), maro
(HEX=#3A2522, HEX=#482C28)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 07697
(151) 29/10/2019
(732) Anca Firtat, STR. ARINILOR NR.

53, JUDEŢ VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, 24247, VALCEA,
ROMANIA

(540)

SUNDAY bites

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Unt de arahide, unt de cacao, unt de cocos,
cremă de unt, unt de semințe, unt de migdale,
unt preparat din alune, unt de alune cashew, unt
din fructe oleaginoase sub formă de pudră, unt
din diferite nuci sub formă de praf.

───────

(210) M 2019 07698
(151) 29/10/2019
(732) VALENTIN OSMAN-VASILESCU,

B-DUL CAMIL RESSU NR. 31, BL.
N3, SC. 4, ET. 4, AP. 162, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

XCARGO

(531) Clasificare Viena: 18.01.08; 18.01.23;
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aplicații software, software, aplicaţii
software descărcabile, software de calculator
descărcabil, programe de calculatoare (software
descărcabil), platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, grafică
digitală (software descărcabil), software pentru
aplicații web și servere, software pentru server
web, aplicații software pentru web.

───────
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(210) M 2019 07699
(151) 29/10/2019
(732) FABRICA DE CABINE FOTO SRL,

BDUL NICOLAE TITULESCU NR.
25, JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA,
200396, DOLJ, ROMANIA

(540)

FABRICA DE CABINE FOTO

(531) Clasificare Viena: 16.03.01; 27.05.01
(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 și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, 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, mecanisme pentru aparate cu
preplată, mase de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri
și înotători, mănuși de scafandru, aparate
de respirat sub apă pentru înot subacvatic,
extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07700
(151) 29/10/2019
(732) MIHAESCU FLORINA IF, STR.

CINDRELU NR. 38, AP. 2,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)
DASHAUS

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

39. Organizarea de călătorii, servicii de rezervări
pentru călătorii turistice, organizare de rute
turistice, organizarea de rute turistice (transport),
organizare de tururi ale oraşelor, organizare
de tururi de oraş şi de excursii, organizare
şi rezervare de excursii şi de tururi de oraş,
furnizare de informaţii pentru turişti despre
excursii şi tururi de oraş, organizare de excursii,
excursii de o zi şi tururi de oraş, planificare şi
organizare de tururi de oraş şi de excursii de o
zi, servicii de vizitare a obiectivelor turistice, ghid
turistic şi excursii.
43. Servicii de cazare temporară, consiliere
în domeniul culinar, consultaţii privind reţetele
de gătit, furnizare de informaţii cu privire la
prepararea alimentelor şi băuturilor, furnizare
de informaţii sub formă de reţete de băuturi,
pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor, pregătirea
şi furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, servicii în domeniul
gustărilor, servire de mâncare destinată
consumului imediat, restaurante (servirea
mesei), servicii de consultanţă în domeniul
artelor culinare, furnizare de spaţii şi materiale
pentru conferințe, expoziţii şi reuniuni, furnizare
de spaţii special amenajate pentru banchete
şi evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de cluburi
de băut private, servire de băuturi alcoolice,
servicii de snack-baruri, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi), servicii de baruri de
sucuri de fructe, sevicii de baruri care servesc
bere, toate aceste servicii cu excepția: închiriere
de mobilier, lenjerii de pat şi seturi de masă,
pensiuni pentru animale.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale, servicii medicale,
servicii de saloane de frumusețe, servicii de
îngrijire a frumuseții, servicii de frumusețe oferite
de un centru SPA.
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───────

(210) M 2019 07701
(151) 29/10/2019
(732) ASOCIATIA OSTEORE, STR.

SCOALA DE FETE NR. 32, SAT
RAZVAD, JUD. DÂMBOVIŢA,
COMUNA RAZVAD, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

OsteoRe

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 07702
(151) 29/10/2019
(732) ASOCIATIA OSTEORE, STR.

SCOALA DE FETE NR. 32, SAT
RAZVAD, JUD. DÂMBOVIŢA,
COMUNA RAZVAD, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

FOC ALB

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.24;
26.13.25; 27.05.01

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2019 07703
(151) 29/10/2019
(732) ASOCIATIA OSTEORE, STR.

SCOALA DE FETE NR. 32, SAT
RAZVAD, JUD. DÂMBOVIŢA,
COMUNA RAZVAD, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)
TOR SISTEM

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────



                                                     ERATĂ 

                                                            

            La depozitul M 2019 07479, din 21.10.2019, publicat în data de 28.10.2019, dintr-o eroare 

materială serviciile din clasa 12 au fost detaliate în mod eronat, corect fiind: 

        Piese ornamentale de interior pentru automobile, respectiv: scrumiere pentru automobile, brichete 

pentru automobile, huse pentru volanul vehiculului, plase de portbagaj pentru vehicule, huse de scaun 

pentru vehicule, parasolare adaptate pentru automobile; dispozitive adaptate de fixare a pieselor de 

automobile de caroseria automobilelor; bielete (piese auto). 

        



 

ERATĂ 

        Referitor la cererea de înregistrare marca cu nr. de depozit M 2019 07602, 

dintr-o eroare materială  produsele din clasele 9, 10 și 21 au fost publicate 

eronat, corect fiind:   

9 

Camere video de supraveghere; camere video adaptate în scop de 

supraveghere; camere de monitorizare în rețea pentru supraveghere; aparate 

de supraveghere vizuală; aparate electrice de supraveghere; sisteme de 

supraveghere video; aparate electronice de supraveghere; aparate pentru 

supraveghere de securitate; roboți pentru supraveghere de securitate; 

dispozitive electronice de supraveghere pentru bebeluși; dispozitive pentru 

ascultarea și supravegherea bebelușilor; alarme la aparatele de supraveghere 

pentru bebeluși; echipamente electrice și electronice de supraveghere video; 

aparate pentru măsurarea distanțelor; aparate pentru măsurarea distanței; 

aparate de măsurare a lungimii; aparate pentru măsurarea adâncimii suprafeței 

de rulare a anvelopelor; aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz casnic; 

aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz industrial; ceasuri inteligente. 

10 

Pulsometre; pulsoximetre (aparate medicale); dispozitive pentru măsurarea 

pulsului; aparate pentru monitorizarea pulsului; aparate pentru măsurarea 

pulsului; dispozitive pentru măsurarea pulsului (aparate medicale); aparate 

pentru măsurarea pulsului, de uz medical. 

21 

Pulverizatoare de parfum (goale); pulverizatoare de parfum; pulverizatoare de 

parfum (atomizatoare). 

 



Erată 

 

Referitor la depozitul M2019/07366, publicat în data de 

23.10.2019, se scoate de la publicare deoarece plata a fost 

achitată eronat.


