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Cereri Mărci publicate în 04/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit
(210)

1 M 2019 04002

Data
Depozit
(151)
24/06/2019

Titular

Denumire
Marcă

(732)
BEST SMART DIGITAL SRL

(540)
academia INDUSTRIALĂ
POWERED BY BestSMART

2 M 2019 04493

27/06/2019

SC SHADOW SYNDICATE SRL SHADOW SYNDICATE

3 M 2019 04739

27/06/2019

FEDERATIA ROMANA DE
ATLETISM

Campionatele Internaţionale de
Atletism ale României

4 M 2019 04740

27/06/2019

DMS BT LIVE SRL

BET ONE

5 M 2019 04741

27/06/2019

GABRIEL -IULIAN ACATRINEI

6 M 2019 04742

27/06/2019

S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS
GROUP S.R.L

ISG IMOBILIARE SOLUTIONS
GROUP

7 M 2019 04743

27/06/2019

ASOCIAŢIA CULTURALĂ
GETO-DACII DIN MOLDOVA

BASILEUS

8 M 2019 04744

27/06/2019

S.C. CORAL BIOGREENS
S.R.L.

CORAL BIOGREENS

9 M 2019 04745

27/06/2019

TRIAGO TRADING SRL

TRIAGO TECHNOLOGIES FOR
WINE AND FOOD INDUSTRY

10 M 2019 04746

27/06/2019

SC GENERAL SECURITY SRL

EV - mag

11 M 2019 04747

27/06/2019

MUZEUL NATIONAL DE
A MUZEUL NAŢIONAL DE
ISTORIE NATURALA GRIGORE ISTORIE NATURALĂ GRIGORE
ANTIPA
ANTIPA

12 M 2019 04748

27/06/2019

NARCIS FEKETE BANDI PISTA cotidian cu Vesti neBune

13 M 2019 04749

27/06/2019

JETAV FLIGHT TRAINING
COMPANY SRL

INFO MOBILE OTOPENI

14 M 2019 04750

27/06/2019

PONTICA STAR SRL

CHERHANA PONTICA
RESTAURANT TRADITIONAL
PESCARESC

15 M 2019 04751

27/06/2019

SYNERGY PLANT PRODUCTS Apicol9Beta
SRL

16 M 2019 04752

27/06/2019

ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI SA

Cu drag din natură

17 M 2019 04753

27/06/2019

BOOKTES MEDIA TICKET
SYSTEM SRL

BOOKTES

18 M 2019 04754

27/06/2019

SC ARTSTAR INTERNATIONAL X PILL
SRL

19 M 2019 04755

27/06/2019

ANDREI VOICU

HIPNOTISTUL

20 M 2019 04756

27/06/2019

SABIN-LUCIAN POPA

GALAXY SHOPPING

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
21 M 2019 04757

(151)
27/06/2019

(732)
ATELIER BOLERO SRL

(540)
ATELIER BOLERO

22 M 2019 04758

27/06/2019

DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

Wowbiz TV

23 M 2019 04759

27/06/2019

SC CELINA PROD COM SRL

PIATA de la A la Z

24 M 2019 04762

27/06/2019

SC BLACK LIST SRL

fandacsia

25 M 2019 04764

27/06/2019

IOANA MENGHERIS

AUTOEST

26 M 2019 04766

27/06/2019

ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI SA

Râureni

27 M 2019 04767

27/06/2019

SYNERGY PLANT PRODUCTS Apicol12Gamma
SRL

28 M 2019 04768

27/06/2019

MIHAI DANIEL NEGUT

FATFRUMOS al angajărilor

29 M 2019 04769

27/06/2019

MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT SRL

Hâtz

30 M 2019 04770

27/06/2019

GLOBAL RECORDS SRL

fete.fete nu doar pentru fete!

31 M 2019 04771

27/06/2019

MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT SRL

Hatz

32 M 2019 04772

27/06/2019

BELLES MARKS LTD

SABOTAJ

33 M 2019 04773

27/06/2019

ȘTEFĂNESCU & ION SRL

Magia Bunicii

34 M 2019 04774

27/06/2019

SC STEFANESCU & ION SRL

Magia Bunicii

3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/06/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04002
24/06/2019
BEST SMART DIGITAL SRL,
STR. LT. BAICAN IONESCU
NR.18, BUCUREŞTI, 021834,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

academia INDUSTRIALĂ
POWERED BY BestSMART
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Materiale de instruire tipărite.
41. Educație și instruire, educație vocațională
pentru tineri, servicii de educație tehnologică,
servicii de educație și formare profesională,
instruire pentru adulți, instruire asistată pe
calculator, furnizarea de instruire online.
───────

M 2019 04493
27/06/2019
SC SHADOW SYNDICATE SRL,
STR. DRAGOŞ VODA NR. 22, JUD.
CLUJ, GHERLA, CLUJ, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

SHADOW SYNDICATE
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 02.01.05; 02.01.23
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04739
27/06/2019
FEDERATIA ROMANA DE
ATLETISM , STR. PRIMO
NEBIOLO NR. 2, SECTOR 1
, BUCURESTI, 011349,
BUCUREȘTI, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

Campionatele Internaţionale
de Atletism ale României
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, echipament
sportiv (îmbrăcăminte).
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de ași asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare si reviste, marketing
pentru evenimente, publicitate online printr-o
reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, 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, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, marketing promoțional, publicare de
materiale promoționale, dezvoltare de campanii
promoționale, management promoțional pentru
persoane celebre, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
managementul activităților de impresariat
artistic, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, servicii prestate
de o agenție de descoperire de talente
(managementul afacerilor pentru artiști),
managementul afacerilor sportivilor, promovare
de
competiții
și
evenimente
sportive,
administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, servicii de management pentru
sportivi de performanță, servicii de agenție
pentru promovarea personalităților sportive,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive
[pentru terți], management de afaceri cu privire
la cluburi sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu am ănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive
internaționale,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu
activități sportive, publicitate, inclusiv promovare
de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare la
evenimente sportive internaționale, promovare
de evenimente speciale, servicii de promovare
și publicitate, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia
produsele și serviciile cu programe de premiere.
41. Organizare de competiții (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiții sportive,
organizarea de competiții sportive, organizare și
coordonare de competiții de atletism, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, organizare de evenimente sportive și
de competiții sportive, furnizare de instalații
pentru evenimente sportive, competiții sportive
și de atletism și programe de decernare de
premii, organizare de competiții de atletism,
organizare de concursuri de atletism, organizare
de ceremonii de decernare de premii, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor,
organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, arbitraj sportiv,
coaching sportiv, antrenamente sportive,
activități sportive, educație sportivă, pregătire
sportivă, servicii sportive, organizarea turneelor
sportive, cronometrarea manifestărilor sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive
și competiții sportive, educație, divertisment
și sport, servicii pentru parcuri sportive,
organizarea de evenimente sportive, cursuri de
pregătire sportivă, coordonare de evenimente
sportive, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, furnizare de știri referitoare la sport,
furnizare de informații referitoare la sport,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de evenimente și concursuri sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
pregătire cu privire la activități sportive, cursuri
de pregătire în activități sportive, servicii
de antrenament pentru activități sportive,
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organizare de activități sportive și competiții,
organizare de evenimente și competiții sportive,
informații cu privire la educația sportivă,
producție de evenimente sportive pentru
radio, producție de evenimente sportive
pentru filme, supervizare și arbitraj în
evenimente sportive, furnizare de instalații
sportive de antrenament, servicii de cluburi de
agrement cu instalații sportive, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, servicii
informative cu privire la sporturi, furnizare de
instalații pentru turnee sportive, organizare și
coordonare de evenimente sportive, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
activități de divertisment, sportive și culturale,
coordonare de evenimente sportive în direct,
furnizare de informații legate de sportivi,
furnizare de informații despre activități sportive,
organizare și coordonare de competiții sportive,
servicii educative, de divertisment și sportive,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, servicii de informare în domeniul
sportului, organizare de evenimente sportive
și culturale comunitare, organizare de curse
sportive în jurul lumii, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive, servicii de
furnizare de informații privind rezultate sportive,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente sportive, rezervare de locuri pentru
spectacole și evenimente sportive, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), servicii de consultanță
referitoare la organizarea de manifestări
sportive, furnizarea de buletine informative
on-line în domeniul divertismentului sportiv,
furnizare de divertisment online sub formă
de campionate sportive fantastice, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04740
27/06/2019
DMS BT LIVE SRL, BD.
BASARABIA NR. 124-126, LOT
1, PARTER, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

BET ONE
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.01; 24.17.20
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04741
27/06/2019
GABRIEL -IULIAN ACATRINEI,
STR. PETRU RAREŞ BL. 264, SC.
B, AP. 1, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 18.01.19;
12.01.10
(591) Culori revendicate:roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
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).
───────

M 2019 04742
27/06/2019
S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS
GROUP S.R.L , STR. RITORIDE
NR. 8, AP. B1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

ISG IMOBILIARE
SOLUTIONS GROUP
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 26.11.06; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04743
27/06/2019
ASOCIAŢIA CULTURALĂ GETODACII DIN MOLDOVA, STR.
DECEBAL NR. 24A, ET. 3, AP. 16,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

BASILEUS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 02.01.01; 02.01.04;
05.13.07
(591) Culori revendicate:galben, maro, verde,
auriu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie

pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
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 protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04744
27/06/2019
S.C. CORAL BIOGREENS S.R.L.,
SAT MĂDĂRAŞ NR. 483, COM.
MĂDĂRAŞ, BIHOR, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

CORAL BIOGREENS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12
(591) Culori revendicate:verde, roşu
(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, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume

M 2019 04745
27/06/2019
TRIAGO TRADING SRL, STR.
RAMPEI NR. 1, JUDEŢ BRAŞOV,
CODLEA, 505100, BRAȘOV,
ROMANIA

TRIAGO TECHNOLOGIES FOR
WINE AND FOOD INDUSTRY
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.01;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru închis (Hex
=#024e9b)
(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 şi de uz
sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04746
27/06/2019
SC GENERAL SECURITY SRL,
STR. PIAŢA 1 MAI NR. 4-5,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400141, ROMANIA

plug-in, scutere electrice/hibride plug-in si alte
vehicule electrice si hibride plug-in, accesorii
pentru vehicule electrice şi hibride plug-in, baterii
pentru vehicule electrice şi hibride, şi hibride
plug-in, panouri solare, acumulatori pentru
panouri solare, convertoare pentru panouri
solare, acumulatori.
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice, servicii de întreţinere şi mentenanţă
a vehiculelor electrice, servicii de montaj şi
întreţinere panouri solare.
───────

EV - mag
(531)

Clasificare Viena: 18.01.09; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Staţii de alimentare pentru vehicule electrice,
staţii de încărcare (alimentatorare) pentru maşini
electrice/hibride-plug-in,
trotinete
electrice/
hibride-plug-în, biciclete electrice/hibride-plugin, motociclete electrice/hibride-plug-in, scutere
electrice/hibride plug-in şi alte vehicule electrice
si hibride plug-in, baterii pentru vehicule
electrice, acumulatori, acumulatori pentru
panouri solare,panouri solare, panouri solare
pentru generare de electricitate, convertoare
pentru panouri solare, accesorii pentru vehicule
electrice si hibride plugin: cabluri de alimentare,
garnituri de motoare electrice.
35. Promovare şi vânzare, 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) a urmatoarelor produse:
autovehicule electrice, hybride si hibride plugin, trotinete electrice/hibride-plug-in, biciclete
electrice/hibride-plug-in, motociclete electrice/
hibride-plug-in, scutere electrice/hibride plugin şi alte vehicule electrice si hibride plugin, motoare pentru vehicule electrice si hibride
plug-in, staţii de încărcare (alimentatorare)
pentru maşini electrice/hibride-plug-in, trotinete
electrice/hibride-plug-in,
biciclete
electrice/
hibride-plug-in, motociclete electrice/hibride-

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04747
27/06/2019
MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE
NATURALA GRIGORE ANTIPA,
ŞOS. KISELEFF NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011341, ROMANIA

A MUZEUL NAŢIONAL
DE ISTORIE NATURALĂ
GRIGORE ANTIPA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, alb
(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.

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/06/2019

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
40. Tratarea materialelor.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04748
27/06/2019
NARCIS FEKETE BANDI
PISTA, BD-UL INDEPENDENTEI
NR. 5, BL. O3, SC. B, ET. 2,
AP. 40, JUDEŢ DÂMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04749
27/06/2019
JETAV FLIGHT TRAINING
COMPANY SRL, STR. 1 MAI NR.
40, JUDEŢ ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

cotidian cu Vesti neBune
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.16;
26.01.18; 03.13.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
Culori revendicate:mov deschis, mov
închis, roşu

INFO MOBILE OTOPENI
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(531)

Clasificare Viena: 07.01.01; 03.07.17;
24.01.05; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate on-line, servicii de promovare şi
de informare, răspândire de materiale publicitare
pentru terţi prin reţele publice şi private
pentru afişare pe dispozitive mobile, diseminarea
publicitaţii pentru alte persoane pe internet,
servicii on-line de publicitate pentru terţi, şi
anume, furnizare de spaţii publicitare pe siteuri web de pe internet, registre despre afaceri
online care conţin liste, descrieri şi informaţii
aferente despre o gamă largă de afaceri,
în special pe zone georgrafice (publicitatea),
furnizare şi distribuire de informaţii de afaceri,
de profiluri şi de alt conţinut pentru afaceri,
prin internet şi prin reţele fără fir, publice şi
private, şi pentru afişarea pe dispozitive mobile
(publicitate), compilare, furnizare şi distribuire
de informaţii de afaceri, respectiv de: preţuri,
compilaţii, clasificări, evaluări, recenzii, referinţe,
recomandări, imagini video, fotografii, conţinut
media social şi oferte promoţionale privind o
gamă largă de afaceri, organizaţii şi furnizori
de servicii, în special referitoare la produsele
acestora, la servicii, evenimente, activităţi,
atracţii şi facilităţi ale acestora, prin internet şi
prin reţele fără fir, publice şi private, furnizare
de personal care se ocupă de reclamă, de
editori şi de oameni de afaceri, oferind o
gamă largă de servicii pentru: crearea, revizia
şi actualizarea informaţiilor, profilurilor, reclamei
lor online şi traficul pe internet, furnizare
de personal care se ocupă de reclamă, de
editori şi de oameni de afaceri, oferind servicii
de analiză a datelor pentru afaceri pentru
a căuta, potrivi şi personaliza informatiile,
profilurile, reclama lor pentru afaceri online şi
traficul pe internet pentru anumite firme, servicii
de marketing, servicii de abonare la servicii
de telecomunicaţie pentru terţi, gestionare de
fişiere informatice, management organizatoric
de proiect în domeniul prelucrării electronice a
datelor, întreţinere, sistematizare şi compilare
de date în baze de date de calculator,
comercializare de suprafeţe publicitare (servicii
de marketing).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04750
27/06/2019
PONTICA STAR SRL, BDUL MAMAIA NR. 312D, ZONA
1, BIROUL NR. 1, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

CHERHANA PONTICA
RESTAURANT
TRADITIONAL PESCARESC
(531)

Clasificare Viena: 18.04.02; 01.15.24;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
26.01.16; 26.01.18
(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04751
27/06/2019
SYNERGY PLANT PRODUCTS
SRL , STR. MILANO NR. 12,
JUDEŢUL BRAŞOV
, PREJMER, 507165, BRAȘOV,
ROMANIA

Apicol9Beta

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04752
27/06/2019
ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI SA,
STR. STOLNICENI NR. 49, JUD.
VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Cu drag din natură
(531)

Clasificare Viena: 05.07.08; 05.03.14;
27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, calendare,
cataloage, reviste (publicaţii periodice), buletine
informative, ziare, agende, postere, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tiparite,
carduri din hartie sau plastic.
35. Publicitate, publicitate exterioară, publicitate
radio, publicitate prin televiziune, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, funcţii de
birou, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, marketing, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
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prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata
in legatura cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata în legătură
cu ape si băuturi, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
informare şi consiliere a consumatorilor.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04753
27/06/2019
BOOKTES MEDIA TICKET
SYSTEM SRL, STR. HRISOVULUI
NR. 2-4, PARTER, CAMERA
14, BL. 2, AP. 88, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2019 04754
27/06/2019
SC ARTSTAR INTERNATIONAL
SRL, STR. SĂVINEŞTI NR. 8, BL.
38 A, ET. 3, AP. 25, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

X PILL
(531)

BOOKTES
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:mov, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.
───────

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare pentru oameni.
35. Servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare şi farmaceutice, servicii de
agenţie de import-export.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04755
27/06/2019
ANDREI VOICU, STR. VASILE
PARVAN NR. 30 A, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

HIPNOTISTUL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04756
27/06/2019
SABIN-LUCIAN POPA, STR.
BERLIN NR.26, JUD. TIMIŞ,
DUMBRAVITA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

GALAXY SHOPPING
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04757
27/06/2019
ATELIER BOLERO SRL, STR.
DRUMUL POTCOAVEI NR. 120,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(511)

───────

(210)
(151)
(732)

ATELIER BOLERO
Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

Wowbiz TV

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

(740)

(531)
(511)

M 2019 04758
27/06/2019
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
S.A., BD-UL MĂRĂŞTI NR.
65-67, ROMEXPO, INTRAREA
D, PAVILION T, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 04759
27/06/2019
SC CELINA PROD COM SRL,
STR. VIRGIL FULICEA NR. 6, AP.
3, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400022, CLUJ, ROMANIA
S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L., STR.
ZAHARIA STANCU, NR. 8E,
COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

PIATA de la A la Z

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
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de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04762
27/06/2019
SC BLACK LIST SRL, STR.
BRAȘOV NR. 13, BL. E 10, AP. 54,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061441,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

fandacsia
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moș și babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificiale, decorațiuni pentru păr,
păr fals.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

M 2019 04764
27/06/2019
IOANA MENGHERIS, STR. MIHAIL
EMINESCU NR. 31, JUDEŢUL
IALOMIŢA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

AUTOEST

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04766
27/06/2019
ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI SA,
STR. STOLNICENI NR. 49, JUD.
VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Râureni
(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.07; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, produse din carne, conserve
de carne, produse
din peste, fructe de mare, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte,
compoturi, jeleuri din
fructe, gemuri, magiun, dulceţuri, marmelade,
paste tartinabile, zacuscă, murături, bulion,
ciuperci
conservate, seminţe procesate, seminţe
preparate, nuci, alune, arahide, migdale
preparate, amestecuri de
fructe și nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de fructe confiate, batoane
pe bază de
fructe, batoane pe bază de nuci și semințe,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri de
legume, flori
comestibile,
preparate,
mâncăruri
gătite
constând în principal din legume sau în cea mai
mare parte din
legume , mâncăruri gătite constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, mâncăruri
congelate,

mâncăruri
semipreparate,
mâncăruri
conservate, supe, baze de supe, tahini, produse
pe bază de soia, ouă,
produse din ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, frişcă, frişcă vegetală, băuturi ce
conţin
lapte, înlocuitori de lapte, uleiuri şi grăsimi
alimentare, polen preparat pentru alimentație.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale,
amestecuri de făină gata preparate utilizate
pentru copt, cereale pentru micul dejun, batoane
de cereale,
amestecuri de cereale şi fructe uscate, gustări pe
bază de cereale, alimente preparate din cereale,
fulgi de
cereale, cereale expandate, cereale extrudate,
gustări pe bază de cereale, seminţe de cereale
procesate,
musli constând predominant din cereale,
batoane pentru gustări conţinând un amestec de
cereale, nuci şi
fructe uscate, biscuiţi, biscuiţi preparaţi din
cereale, pâine, aluaturi, produse de brutărie ,
produse de
patiserie, produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
băuturi
(nemedicinale) pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau ceai, zahăr, înlocuitori de zahăr,
miere, melasă,
drojdie, prafuri de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, arome alimentare
(altele decât
uleiurile esențiale), propolis de uz alimentar,
muştar, oţet, sosuri şi alte (condimente),
maioneză, gheaţă
(apă îngheţată), măncăruri bazate pe orez,
mâncăruri bazate pe paste, pizza, sandvișuri.
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, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi
sucuri de fructe, băuturi din legume şi sucuri din
legume, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04767
27/06/2019
SYNERGY PLANT PRODUCTS
SRL , STR. MILANO NR. 12,
JUDEŢUL BRAŞOV
, PREJMER, 507165, BRAȘOV,
ROMANIA

Apicol12Gamma

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04768
27/06/2019
MIHAI DANIEL NEGUT, INTRAREA
BOBEICA NR. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FATFRUMOS al angajărilor
(531)

Clasificare Viena: 26.04.03; 27.05.01;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, consilierea managementului privind
recrutarea de personal, servicii de consultanță
în recrutare, asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, agenții de recrutare
a manechinelor, plasare și recrutare de
personal, servicii profesionale de recrutare
a personalului, furnizare de informații privind
recrutarea personalului, recrutare și plasare a
forței de muncă, servicii de recrutare, recrutarea
de personal, servicii de intermediere de recrutare
de personal, organizare și coordonare de târguri
de recrutare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04769
27/06/2019
MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT SRL, STR.
GENERAL NICOLAE DONA NR.
16, PARTER, CORP A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010803, BUCUREȘTI, ROMANIA

Hâtz

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04770
27/06/2019
GLOBAL RECORDS SRL, STR.
CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comandă 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, case 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.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

fete.fete nu doar pentru fete!

(740)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.02
(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

(540)
(511)

M 2019 04771
27/06/2019
MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT SRL, STR.
GENERAL NICOLAE DONA NR.
16, PARTER, CORP A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010803, BUCUREȘTI, ROMANIA

Hatz

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04772
27/06/2019
BELLES MARKS LTD, DRAMAS
12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU
AGENTIA DE PROPIETATE
INDUSTRIALA APIA S.R.L., STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, AP. 41, SECTOR 6; OP
23, CP11, BUCUREŞTI , 061791,
BUCURESTI, ROMANIA

SABOTAJ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04773
27/06/2019
ȘTEFĂNESCU & ION SRL,
BULEVARDUL DACIA NR. 18,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

Magia Bunicii

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1788C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări de curte
şi vânat, produse din carne, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, gelatină, conserve din carne, conserve de
peşte, salate cu peşte, înlocuitori de carne pe
bază de legume, fructe şi legume conservate,
congelate, coapte, uscate şi fierte, amestecuri
de legume deshidratate, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc
de tomate pentru gătit, paste de tomate,
porumb dulce, procesat, suc de lămâie de
uz culinar, chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi,
chipsuri de legume, flori comestibile, preparate,
ciuperci conservate, trufe, conservate, boabe de
soia, conservate, alimentare, linte, conservată,
sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale
(preparate), preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de
legume pentru supe, amestecuri de legume
pentru ciorbe, chipsuri din fructe, chipsuri din
legume, chipsuri din cereale, amestecuri de
fructe uscate, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, nuci preparate, nuci procesate, caju
preparat, caju procesat, arahide procesate,
arahide prăjite, arahide glazurate, nuci glazurate,
seminţe comestibile glazurate, alune glazurate,
unt de arahide, stafide, curmale, fructe
cristalizate, migdale măcinate, alune prăjite,
alune sărate preparate, arahide preparate, fulgi
de nuca de cocos, nuci de cocos uscate,
praf de nucă de cocos, seminţe de floareasoarelui procesate, seminţe de floarea-soarelui,
preparate, produse din fructe uscate, seminţe de
dovleac preparate, seminţe de dovleac
procesate, fructe caramelizate, nuci Macadamia
preparate,
nuci
Macadamia
procesate,
smochine preparate, curmale preparate,
curmale confiate, fistic preparat, fistic procesat,
miez de nucă preparat, alune preparate,
alune procesate, alune de pădure procesate,
alune de pădure preparate, migdale preparate,
migdale procesate, fructe cu coajă lignificată
asezonate, gustări pe bază de seminţe
comestibile procesate şi/sau preparate, gustări
pe bază de alune, arahide, fistic, curmale, nuci,
stafide, migdale procesate şi/sau preparate,
gustări constând în amestecuri de fructe
uscate/deshidratate şi nuci, stafide, alune,
arahide, migdale, fistic, fructe deshidratate,
paste vegetale tartinabile, unt de nucă de cocos,
creme tartinabile vegetale, batoane pe bază de
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nuci şi seminţe, ouă, feluri de mâncăruri pe bază
de ouă, lapte şi produse lactate, brânză, unt,
sana, chefir, lapte bătut, iaurt, caşcaval, urdă,
caş, smântână, frişcă, frişcă vegetală, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), substituenţi de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de migdale, lapte de arahide, uleiuri şi
grăsimi comestibile, supe, baze de supă, feluri
de mâncăruri preparate care conţin în principal
carne, produse din soia, înlocuitori de carne pe
bază de soia, aperitive congelate preambalate
constand în principal din fructe de mare, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, produse din peşte preparate, pentru
consum uman, icre de peşte, preparate, icre de
peşte, procesate, antreuri pe bază de legume,
feluri de mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate, feluri
de mâncăruri gătite pe bază de carne, conserve
de carne preparată sau produse din carne
cu legume, feluri de mâncăruri în conservă,
alimente gătite pe bază de legume, alimente
gătite pe bază de carne, gustări pe bază de
carne, paste tartinabile vegetale, polen preparat
pentru alimentaţie,
tahini.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, hrisca, arpacas, feluri de mâncare bazate
în special pe orez, paste făinoase şi taiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
paste fainoase, macaroane, tăiţei, produse
expandate din cereale, produse expandate din
cereale si glazurate, produse extrudate din
cereale, produse pe bază de orez pentru consum
uman, produse pe bază de ovăz pentru consum
uman, cereale pentru micul dejun, fulgi de
porumb, fulgi de ovăz, batoane cu cereale,
batoane energizante, batoane cu musli, gustări
pe bază de musli, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie, amestecuri pentru
produse de cofetărie, pâine, pesmet, griş,
covrigei, covrigi, sticks-uri, grisine, cornuri,
clătite, cornuri cu diverse umpluturi (produse de
patiserie), produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), aluaturi, foi de plăcintă,
brioşe, foietaje, placintă, ciocolată, tablete
de ciocolată (dulciuri), dulciuri (bomboane),
marţipan, drajeuri continand alune, drajeuri
conţinând stafide, drajeuri conţinând migdale,
drajeuri conţinând arahide, fructe trase în
ciocolată (bomboane), batoane dulci, pastă de
susan, turte de orez, caramele (bomboane),
floricele de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, jeleuri din
fructe (dulciuri), bomboane (dulciuri), praline,

popcorn, îndulcitori naturali, pastă tartinabilă
de alune, pastă tartinabilă de arahide, migdale
cu zahăr, gustări din porumb, drajeuri de
fructe (produse de cofetărie), batoane din
seminţe (produse de cofetărie), turtă dulce, vafe,
napolitane, biscuiţi, cozonac, creme tartinabile,
îngheţată si produse din îngheţată, şerbeturi
şi alte glazuri comestibile, halva, nuga, rulade,
miniprăjituri, budinci, cornuleţe, rahat, zahăr,
înlocuitori de zahăr, gumă de mestecat, miere
şi produse din miere, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), topinguri
pentru prăjituri, siropuri pentru cafea, glazuri
dulci pentru produse de cofetărie, umpluturi
pentru prăjituri şi plăcintă, melasă, drojdie, praf
de copt, agenţi de dospire, sare, condimente,
ierburi conservate, muştar, piper, oţet, sosuri şi
alte (condimente), maioneză, mirodenii, arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale),
gheaţă (apa îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ciuperci, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, gazon, bulbi, puieți şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, produse pentru litiera animalelor,
culcusuri si paturi pentru animale, malţ.
32. Bere și produse de bere, băuturi nonalcoolice, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, băuturi energizante, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din legume si sucuri din
legume.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04774
27/06/2019
SC STEFANESCU & ION SRL, BD.
DACIA NR. 18, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

Magia Bunicii
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2746C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Brichete de lemn, brichete de cărbune,
aprinzătoare de foc, aprinzătoare de foc solide,
produse pentru aprins focul și anume pastile de
aprins focul, pastile sub formă de cub pentru
aprindere, așchii de lemn pentru aprindere, suluri
de hârtie pentru aprindere, combustibil pentru
aprins focul la grătar, aprinzătoare pentru focul
de grătar.
34. Chibrituri, suporturi pentru chibrituri (nu din
metale prețioase).
───────

ERATA

Referitor la depozitele M2019/04419, 04424, 04425, 04426,
04428, 04430, publicate în data de 20/06/2019, tipul marcilor
sus mentionate a fost publicat eronat ca marca individuala,
combinata, corect fiind, marca individuala, tridimensionala.

