OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
08/02/2019-10/02/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 15/02/2019

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/02/2019-10/02/2019
Cereri Mărci publicate în 15/02/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 00823

(151)
08/02/2019

(732)
VILCU ALINA ANDREEA

(540)
PIANOTERRA

2 M 2019 00824

08/02/2019

ELENA-MARIA ARDELEAN

DEME

3 M 2019 00825

08/02/2019

ROCSANA MARCU

jadeite

4 M 2019 00826

08/02/2019

ANDRA SANDU

iMĂRŢIŞOARE

5 M 2019 00827

08/02/2019

NICOLAE ADRIAN STOICA

COVER SHOP

6 M 2019 00828

08/02/2019

Mihai Nicolae Constantinescu

Luna's

7 M 2019 00829

08/02/2019

BOGDAN FILCEA

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE
HANDBAL

8 M 2019 00830

08/02/2019

ALIN-ANDREI BANTAŞ

TIO

9 M 2019 00831

08/02/2019

S.C TERASTEEL SA

LEAD by TeraSteel

10 M 2019 00833

08/02/2019

MOBINARTA S.R.L.

mobinarta

11 M 2019 00834

08/02/2019

S.C. GENIUS NUTRITION SRL

WHISPER

12 M 2019 00835

08/02/2019

S.C. GENIUS NUTRITION SRL

iBAR

13 M 2019 00836

08/02/2019

S.C. GENIUS NUTRITION SRL

GENIUS NUTRITION WHEYX5

14 M 2019 00837

08/02/2019

S.C. GENIUS NUTRITION SRL

WARCRY

15 M 2019 00838

08/02/2019

SC REALITATEA MEDIA SA

ROMANIA 2019

16 M 2019 00839

08/02/2019

STEFANITA ALIN AVRAMESCU # E.U.RESPECT ROMÂNIA

17 M 2019 00840

08/02/2019

STEFANITA ALIN AVRAMESCU #E.U.RESPECT ROMÂNIA

18 M 2019 00841

08/02/2019

ANTONELLA SPINA

ARTAIME LIFE ON ART

19 M 2019 00842

08/02/2019

S.C. COTNARI S.A

Grasă de Cotnari REGINA
VINURILOR ROMÂNEȘTI

20 M 2019 00844

08/02/2019

SC OPTILINE SRL

OPTILINE

21 M 2019 00845

08/02/2019

BRIOSA MOV SRL

BRIOSA MOV

22 M 2019 00846

08/02/2019

SC DOBROGEA BISCUIT SRL

23 M 2019 00847

08/02/2019

PPG ROMÂNIA S.A.

Spirit of Color

24 M 2019 00848

08/02/2019

PPG ROMÂNIA S.A.

düfa Spirit of Color

25 M 2019 00849

08/02/2019

SC GOOD PEOPLE SA

FĂRĂ TRĂSNĂI

26 M 2019 00850

08/02/2019

CJ CORPORATION

CJ

27 M 2019 00851

08/02/2019

RAZVAN FLORENTIN
SOCOTEANU

ZIARUL AGRICOL.RO

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
28 M 2019 00852

(151)
08/02/2019

(732)
CJ CORPORATION

CJ

29 M 2019 00853

08/02/2019

LAURA-ANDREEA CÎRNU

Meloterapie DE LAURA CÎRNU

30 M 2019 00854

08/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL ENO

31 M 2019 00855

08/02/2019

NICOLAE-RADU SAVOPOL

CEREALCINO

32 M 2019 00856

08/02/2019

NICOLAE-RADU SAVOPOL

CEREAL ATTACK

33 M 2019 00857

08/02/2019

NICOLAE-RADU SAVOPOL

MORE COFFEE, LESS BUCKS!

34 M 2019 00858

08/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL ENO FERT

35 M 2019 00859

08/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL ENO GARDEN

36 M 2019 00860

08/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL ENO CHEMIE

37 M 2019 00861

08/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL ARTESANO

38 M 2019 00862

09/02/2019

CATALIN CIUCANU

HOT DOG KING

39 M 2019 00863

09/02/2019

CHOCCO MAX PROD SRL

B! ENERGY DRINK

40 M 2019 00864

09/02/2019

CHOCCO MAX PROD SRL

Édes Original

41 M 2019 00865

09/02/2019

CHOCCO MAX PROD SRL

Tisza kavics

42 M 2019 00866

09/02/2019

CHOCCO MAX PROD SRL

OMNIA

43 M 2019 00867

09/02/2019

CHOCCO MAX PROD SRL

NEGRO

44 M 2019 00868

09/02/2019

My Own Way S.R.L

Zeama Buna!

45 M 2019 00869

10/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL CALCITIM

46 M 2019 00870

10/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL FERTIVERA

47 M 2019 00871

10/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL MAMBO

48 M 2019 00872

10/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL CAMARAD

49 M 2019 00873

10/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL FIDEL

3

(540)
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00823
08/02/2019
VILCU ALINA ANDREEA, STR.
G-RAL ŞTEFAN BURILEANU
NR. 10, BL. 12K, SC. 2, ET. 3,
AP. 34, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PIANOTERRA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare:
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00824
08/02/2019
ELENA-MARIA ARDELEAN, ALE.
CRINULUI, BL. C1, AP. 1, JUD.
SATU MARE, NEGRESTI-OAS,
SATU MARE, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Prezentarea de spectacole susţinute de
un solist, organizarea şi susţinerea de
concerte muzicale, organizarea şi susţinerea
de concerte de muzică pentru radio-tv,
organizare şi susţinere de concerte, susţinerea
de reprezentaţii muzicale, organizarea de
spectacole live, regie artistică pentru spectacole
muzicale, divertisment muzical oferit de către un
solist, susţinerea de reprezentaţii de muzică live,
producţie de muzică, compunere de cântece şi
lucrări muzicale, publicare de cântece, lucrări şi
texte muzicale, servicii de editare şi înregistrare
de fişiere audio şi video despre evenimente
de divertisment, servicii ale unui studio de
înregistrări muzicale şi video, cursuri de muzică,
servicii de tabere de profil muzical, cursuri
în cadrul taberelor educative referitoare la
muzică, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00825
08/02/2019
ROCSANA MARCU , STR. PETRU
RAREŞ NR. 4, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

jadeite

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
───────

DEME
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/02/2019-10/02/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00826
08/02/2019
ANDRA SANDU, STR. VLAD
JUDETUL NR. 33, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031302,
BUCUREȘTI, ROMANIA

iMĂRŢIŞOARE

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00827
08/02/2019
NICOLAE ADRIAN STOICA,
ALEEA STADIONULUI, BL. 3, APT.
20, JUD. SIBIU, TALMACIU, SIBIU,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 25.12.01; 25.12.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii emailate, amulete (bijuterii), bijuterii,
coliere (bijuterii), inele (bijuterii), perle (bijuterii),
bijuterii personale, bijuterii fantezie, medalioane
(bijuterii), bijuterii prețioase, broșe (bijuterii),
bijuterii-pandantive, lanțuri (bijuterii), brățări
(bijuterii), camee (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), imitații de bijuterii, bijuterii fantezie,
imitații, insigne decorative (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), bijuterii de damă, bijuterii cu
diamante, ace (bijuterii).
───────

COVER SHOP
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (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,
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lese şi îmbrăcăminte pentru animale. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00828
08/02/2019
Mihai Nicolae Constantinescu,
STR. - NR. 556, COMUNA
ALBESTII DE ARGES, SAT
ALBESTII UNGURENI, ARGEȘ,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00829
08/02/2019
BOGDAN FILCEA, STR. I.L.
CARAGIALE NR. 27, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

CAMPIONATUL
NAŢIONAL DE HANDBAL

(511)

Luna's
(531)

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, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

Clasificare Viena: 05.01.05; 03.01.08;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, 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

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00830
08/02/2019
ALIN-ANDREI BANTAŞ, STR.
BANU MĂRĂCINE NR.1, BL. 11,
SC.B, AP.14, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TIO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
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cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si 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, 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.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
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
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00833
08/02/2019
MOBINARTA S.R.L., STRADA
PORUMBENI, NUMAR 1,
COMUNA. CEUAŞU DE CÂMPIE,
JUDEŢ MUREŞ, VOINICENI,
547148, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00831
08/02/2019
S.C TERASTEEL SA, STRADA DN
15A, KM 45+500, SAT CRAINIMAT,
JUDET BISTRITA-NASAUD, SIEUMAGHERUS, 427298, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

LEAD by TeraSteel

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,

mobinarta
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.01; 26.04.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00834
08/02/2019
S.C. GENIUS NUTRITION SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

WHISPER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente şi alimente dietetice pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman şi veterinar, suplimente
dietetice destinate să suplimenteze o dietă
normală sau să aibă beneficii pentru sănătate,
înlocuitori ai meselor, alimente şi băuturi
dietetice, adaptate pentru uz uman sau veterinar.

(210)
(151)
(732)

(540)

GENIUS NUTRITION WHEYX5

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente şi alimente dietetice pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman şi veterinar, suplimente
dietetice destinate să suplimenteze o dietă
normală sau să aibă beneficii pentru sănătate,
înlocuitori ai meselor, alimente şi băuturi
dietetice, adaptate pentru uz uman sau veterinar.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00835
08/02/2019
S.C. GENIUS NUTRITION SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

iBAR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente şi alimente dietetice pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman şi veterinar, suplimente
dietetice destinate să suplimenteze o dietă
normală sau să aibă beneficii pentru sănătate,
înlocuitori ai meselor, alimente şi băuturi
dietetice, adaptate pentru uz uman sau veterinar.
30. Batoane de cereale, batoane de cereale
energizante.
───────

M 2019 00836
08/02/2019
S.C. GENIUS NUTRITION SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00837
08/02/2019
S.C. GENIUS NUTRITION SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

WARCRY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi energizante, băuturi pentru sportivi,
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00838
08/02/2019
SC REALITATEA MEDIA SA,
ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 172-176, CORP A, ET. 3,
CAM. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMANIA 2019

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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38. Telecomunicaţii.

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

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00839
08/02/2019
STEFANITA ALIN AVRAMESCU,
CAR. BROSTENI BL 03, AP. 3,
JUDEŢ BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

M 2019 00840
08/02/2019
STEFANITA ALIN AVRAMESCU,
CAR. BROSTENI BL 03, AP. 3,
JUDEŢ BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

#E.U.RESPECT ROMÂNIA
(531)

# E.U.RESPECT ROMÂNIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 24.17.25;
02.09.16; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
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.

Clasificare Viena: 02.09.16; 24.17.25;
29.01.15; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
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 00841
08/02/2019
ANTONELLA SPINA,
STR.EMPEDOCLE RESTIVO NR.
82, PALERMO, ITALIA

───────

ARTAIME LIFE ON ART

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/02/2019-10/02/2019

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00842
08/02/2019
S.C. COTNARI S.A, COTNARI,
JUD.IASI, COD 707120, -, IAȘI,
ROMANIA
SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR.
5, BL. C14, SC. B, AP. 41,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061791,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 00844
08/02/2019
SC OPTILINE SRL, STR. FEDRA
NR. 22, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

OPTILINE
Grasă de Cotnari REGINA
VINURILOR ROMÂNEȘTI
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de mport-export cu produse şi
aparatură pentru optică medicală, servicii de
comerț cu aceste produse și aparatură pentru
optică medicală, printr-un lanț de magazine.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00845
08/02/2019
BRIOSA MOV SRL, STR. GEN.
DR. DRAGOMIR BADIU NR.
22, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

BRIOSA MOV

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
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de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), produse de cofetărie cu migdale,
biscuiţi, fursecuri, pâine, cocă de tort, aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
bomboane, bomboane de decor pentru torturi,
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, nuci învelite în
ciocolată, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao, cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat dulce
de leche (dulceaţă de lapte), arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
fondante (produse de cofetărie), jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
turtă dulce,
îngheţată, pricomigdale (macaroons), biscuiţi
cu malţ, marţipan, mentă pentru produse de
cofetărie, glazură oglindă, musli, îndulcitori
naturali, făini de nuci, clătite, hârtie comestibilă,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, bomboane
mentolate , biscuiţi petit-beurre, petits fours
(prăjiturele), plăcinte, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, budinci, prăjituri de orez,
hârtie de orez comestibilă, șerbeturi / sorbeturi,
dulciuri, tarte, vafe belgiene, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate).
43. Servicii de unităţi de cazare, servicii de
bar, servicii de pensiune, servicii de cafenea,
servicii de bufet, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de
restaurant, restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00846
08/02/2019
SC DOBROGEA BISCUIT SRL,
STR. CELULOZEI NR. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900155, CONSTANȚA, ROMANIA
Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
Legal2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040033

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 08.01.06; 29.01.12
Culori revendicate:maro, galben
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiți.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiți, servicii de import și export în legătură
cu biscuiți, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la biscuiți, publicitate și reclamă în
legătura cu biscuiți.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00847
08/02/2019
PPG ROMÂNIA S.A., STR.
CĂTĂNOAIA NR. 33, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Spirit of Color
(531)

Clasificare Viena: 03.13.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
galben, verde deschis, verde închis,
albastru deschis, albastru închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
───────

M 2019 00848
08/02/2019
PPG ROMÂNIA S.A., STR.
CĂTĂNOAIA NR. 33, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

düfa Spirit of Color
(531)

Clasificare Viena: 03.13.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
galben, verde, albastru deschis,
albastru închis, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00849
08/02/2019
SC GOOD PEOPLE SA, STR.
DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL,
STR. GAROAFELOR BL. P53,
SC. A, AP. 1, JUDEȚUL ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00850
08/02/2019
CJ CORPORATION, SOWOL-RO
2-GIL NR. 12, JUNG-GU, KOREA,
REPUBLIC OF (KR), SEOUL,
REPUBLICA COREEA
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

FĂRĂ TRĂSNĂI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

CJ
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Potențiator de gust și aromă, altele
decât uleiurile esențiale (arome alimentare),
condimente, produse de asezonare, sosuri,
condiment cu acid nucleic, condimente chimice,
glutamat monosodic (conținut), zahăr, arome
alimentare, altele decât uleiuri esențiale,
mirodenii, îndulcitori naturali, sare, orez, făină
de grâu, amestecuri pentru produse de brutărie,
orez gătit și uscat, găluști, colțunași stil coreean
(mandu), gustări pe bază de cereale, produse
procesate pe bază de cereale, tăiței, orez servit
cu sosuri, sandvișuri, paste, pâine, biscuiți sărați,
golden syrup (sirop auriu, îndulcitor), turte din
orez, pastă de fasole condimentată, sos de soia,
pastă fermentată de ardei iute, oțet, ceai, ceai
de ginseng, mâncăruri preparate sau ambalate
care conțin în principal orez sau tăieței, mâncare
prefiartă pe bază de orez, cacao, cafea, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, budinci,
sosuri pentru salate, produse pentru frăgezit
carne, de uz casnic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00851
08/02/2019
RAZVAN FLORENTIN
SOCOTEANU, STR. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 1, BL. A16,
SC. 1, AP. 1, JUD. DOLJ
, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

ZIARUL AGRICOL.RO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Abonamente la ziare, abonament la
ziare electronice, servicii publicitare privind
ziarele, planificarea de abonamente la ziare,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), publicitate în reviste, broșuri și ziare,
organizare de abonamente la ziare electronice,
servicii de abonamente la ziare, pentru
terți, organizare pentru dispunerea de spațiu
publicitar în ziare, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin canalele de
comunicare, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afecțiunile medicale, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și de
alte titluri de valoare, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, pregătire de liste de adrese
poștale pentru servicii de publicitate directă prin
poștă (cu excepția
comercializării), servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la problemele și inițiativele de mediu, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, servicii de publicitate constând din panouri
cu două fețe purtate pe umeri de persoane,
servicii de cumpărare de media, organizare de
abonamente la pachete media, abonament la un
pachet media de informații.
───────

(540)

M 2019 00852
08/02/2019
CJ CORPORATION, SOWOL-RO
2-GIL NR. 12, JUNG-GU, KOREA,
REPUBLIC OF (KR), SEOUL,
REPUBLICA COREEA
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

CJ
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Nutreţ, aditivi nutriționali pentru hrana
animalelor (nu pentru uz medical), aditivi pentru
hrana animalelor (nu pentru uz medical),
proteine pentru consum animal, arome pentru
hrana animalelor, nutreț fortifiant pentru animale,
produse alimentare și hrană pentru animale,
produse pentru îngrășarea animalelor, tărâțe
de grâu pentru consumul animal, paturi și
culcușuri pentru animale, alimente pentru păsări
de curte, hrană pentru porci, hrană pentru
pești, hrană pentru câini, alimente pentru pisici,
băuturi pentru animale, animale vii, produse
comestibile pentru animale de companie, trestie
de zahăr, oase de ros comestibile pentru câini,
animale de prăsilă, grăunțe [semințe] brute și
neprocesate, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, reziduuri din tratarea grăunțelor de
cereale, pentru hrana animalelor, hamei, legume
proaspete, fructe proaspete, alge neprocesate
pentru consum uman.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00853
08/02/2019
LAURA-ANDREEA CÎRNU, ALEEA
TEBEA NR. 2, BL. 103, SC. 3, ET.
2, AP. 38, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

produse chimice pentru îmbogățirea solului,
produse chimice folosite în silvicultură, produse
chimice
folosite în agricultură, adjuvanți chimici folosiți în
agricultură, produse chimice destinate utilizării în
agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Meloterapie DE LAURA CÎRNU
(531)

Clasificare Viena: 24.17.12; 27.05.01;
27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00854
08/02/2019
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,
SAT ULIUC NR. 262C, JUDEŢUL
TIMIŞ, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

ENO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
produse chimice pentru fabricarea produselor de
toaletă, produse
chimice folosite în industrie, produse chimice
folosite în pesticide, produse chimice folosite la
erbicide,

(540)
(511)

M 2019 00855
08/02/2019
NICOLAE-RADU SAVOPOL, BD.
FERDINAND NR. 2, ET. 4, AP. 22,
JUDDEŢUL PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CEREALCINO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00856
08/02/2019
NICOLAE-RADU SAVOPOL, BD.
FERDINAND NR. 2, ET. 4, AP. 22,
JUDDEŢUL PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CEREAL ATTACK

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, 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
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).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00857
08/02/2019
NICOLAE-RADU SAVOPOL, BD.
FERDINAND NR. 2, ET. 4, AP. 22,
JUDDEŢUL PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MORE COFFEE,
LESS BUCKS!

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00858
08/02/2019
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,
SAT ULIUC NR. 262C, JUDEŢUL
TIMIŞ, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

ENO FERT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Preparate fertilizante (produse chimice),
fertilizante complexe, fertilizanţi pentru pământ,
aditivi
pentru soluri (fertilizanţi), fertilizant pentru
pământ şi pământ vegetal, îngrăşăminte,
îngrăşăminte
naturale, îngrăşăminte azotate, îngrăşăminte
chimice, îngrăşăminte amestecate, îngrăşăminte
anorganice,
îngrăşăminte
organice,
îngrăşăminte pentru pământ, îngrăşăminte,
îngrăşăminte pentru
gazon, îngrăşăminte pentru iarbă, compoziţii
pentru îngrăşăminte, îngrăşăminte pentru
seminţe,
îngrăşăminte pentru agricultură, îngrăşăminte
pentru plante, îngrăşăminte pentru iarbă,
îngrăşăminte pentru grădină, înlocuitori lichizi
pentru îngrăşăminte, îngrăşăminte pentru uz
casnic, aditivi
chimici pentru îngrăşăminte, îngrăşăminte în
stare solidă, îngrăşăminte sintetice de fermă,
îngrăşăminte conţinând azot şi magneziu,
îngrăşăminte utilizate pentru îngrijirea peluzelor,
îngrăşăminte (soluţii) cu eliberare lentă,
materiale fibroase utilizate ca îngrăşăminte,
îngrăşăminte şi gunoi de grajd, îngrăşăminte
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pentru plante de interior, îngrăşăminte pe
bază de potasiu, compost, gunoi de grajd,
îngrăşăminte, îngrăşăminte de grădină cu
eliberare controlată, îngrăşăminte pe bază
de compuşi modificaţi chimic, îngrăşăminte şi
produse chimice pentru agricultură, horticultură
şi silvicultură, îngrăşăminte sub formă de humus
utilizate pentru îngrijirea peluzelor, amestecuri
de produse chimice şi materiale naturale
utilizate ca îngrăşăminte agricole, amestecuri de
produse chimice şi materiale naturale folosite ca
îngrăşăminte în horticultură, îngrăşăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creştere rapidă, îngrăşăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creştere cu dificultate, îngrăşăminte şi produse
chimice folosite în agricultură, horticultură şi
silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00859
08/02/2019
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,
SAT ULIUC NR. 262C, JUDEŢUL
TIMIŞ, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

ENO GARDEN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate utilizării în
agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, îngrășăminte și produse chimice
pentru
agricultură, horticultură și silvicultură.
5. Erbicide, erbicide de uz agricol, fungicide,
fungicide de uz agricol, insecticide, insecticide de
uz agricol,
şampoane insecticide pentru animale, pesticide
agricole, pesticide.
31. Bulbi (plante), bulbi pentru agricultură, bulbi
pentru horticultură, bulbi de flori, bulbi pentru
plantat, plante bulbi pentru horticultură, plante
bulbi de uz agricol, semințe, bulbi și răsaduri
pentru reproducerea plantelor, plante și flori
naturale, fructe și legume proaspete.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00860
08/02/2019
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,
SAT ULIUC NR. 262C, JUDEŢUL
TIMIŞ, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

ENO CHEMIE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
produse
chimice
destinate
utilizării
în
agricultură, îngrășăminte și produse chimice
pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte, îngrășăminte chimice, amestecuri
de produse chimice și materiale naturale
utilizate ca îngrășăminte agricole, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite
ca îngrășăminte în horticultură, fertilizator pentru
plante,
fertilizatori lichizi, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), adjuvanți chimici
folosiți în silvicultură, adjuvanți chimici folosiți în
industrie, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
adjuvanți chimici folosiți în horticultură, produse
chimice auxiliare folosite la închegarea lacurilor,
produse chimice industriale folosite la fabricarea
de lacuri, produse chimice folosite la erbicide,
produse chimice folosite în pesticide.
2. Cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, lacuri
(vopsele), diluanți
pentru vopsele, aditivi pentru vopsele, vopsele
și coloranți, coloranți pentru vopsele, coloranți
utilizați
la fabricarea vopselei.
3. Solvenți pentru îndepărtarea lacurilor,
produse de parfumerie și odorizante, produse de
parfumerie sintetice,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
săpunuri,
săpunuri
parfumate,
produse
cosmetice, produse cosmetice și preparate
cosmetice, produse cosmetice pentru păr,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului.
5. Erbicide, erbicide de uz agricol, fungicide,
fungicide de uz agricol, pesticide, pesticide
agricole, insecticide,
insecticide de uz agricol.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00861
08/02/2019
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,
SAT ULIUC NR. 262C, JUDEŢUL
TIMIŞ, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

ARTESANO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săpunuri nemedicinale, săpunuri parfumate,
săpunuri cosmetice, săpunuri și geluri, săpunuri
de rufe, săpunuri pentru
mâini, produse de parfumerie sintetice, produse
de parfumerie și odorizante, produse de
parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice pentru păr,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00862
09/02/2019
CATALIN CIUCANU, STR. TRAIAN
NR. 17, JUDEŢUL ILFOV, VADU
ANEI, 077330, ILFOV, ROMANIA

HOT DOG KING
(531)

Clasificare Viena: 08.01.07; 08.05.03;
27.05.02; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00863
09/02/2019
CHOCCO MAX PROD SRL, STR.
DEPOZITELOR NR. 17A, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

B! ENERGY DRINK
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.21; 27.05.24; 24.17.04; 26.04.18
(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bauturi energizante.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00864
09/02/2019
CHOCCO MAX PROD SRL, STR.
DEPOZITELOR NR. 17A, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00865
09/02/2019
CHOCCO MAX PROD SRL, STR.
DEPOZITELOR NR. 17A, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

Tisza kavics
Édes Original
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.24; 26.01.19; 08.01.09; 08.01.11;
08.01.14; 08.01.15; 05.07.02
(591) Culori revendicate:alb, rosu, verde,
galben, maro deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
Faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, Înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, yahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.15; 05.07.06; 05.07.23;
08.03.01; 26.13.01; 26.13.25
(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, gri deschis, maro
albastru inchis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00866
09/02/2019
CHOCCO MAX PROD SRL, STR.
DEPOZITELOR NR. 17A, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

OMNIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00867
09/02/2019
CHOCCO MAX PROD SRL, STR.
DEPOZITELOR NR. 17A, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

NEGRO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00868
09/02/2019
My Own Way S.R.L, STR.
ATLASULUI NR. 46, ANEXA C2,
GARAJ, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Zeama Buna!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Distribuirea băuturilor pentru catering.
12. Vagoane-restaurant, vagoane restaurant
(vagoane).
35. Management de restaurant pentru terți,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
consiliere în afaceri privind francizarea,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii de consiliere
în afaceri privind francizarea, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem de
franciză, servicii de consultanță (comercială)
privind operațiunile de franciză, servicii de
franciză care oferă asistență în afaceri,
consiliere și consultanță în afaceri referitoare
la francizare, servicii consultative în domeniul
managementului afacerilor privind francizarea,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, asistență în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistență privind gestiunea comercială
în cadrul unui contract de franciză, asistență în
gestiunea comercială a firmelor în sistem de
franciză, furnizare de servicii de consiliere în
domeniul afacerilor privind francizarea, furnizare
de asistență pentru înființarea unei afaceri în
sistem de franciză, servicii de consultanță în
afaceri comerciale privind deschiderea unei
reprezentanțe auto în sistem de franciză.
37. Servicii de curățare industrială intensă
pentru unitățile comerciale de catering.
39. Livrare de alimente de către restaurante
(transport).
41. Servicii
de
pregătire
în
sectorul
restaurantelor (instruire), servicii educative
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privind furnizarea de servicii specifice
restaurantelor (instruire), servicii de formare cu
privire la curățenia în restaurante, servicii de
pregătire în domeniul cateringului (instruire).
42. Design pentru restaurante (amenajare
restaurante), servicii de design pentru
restaurante.
43. Restaurante cu autoservire, restaurante
(servirea mesei), restaurante de delicatese,
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
servicii de rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, restaurante
specializate
în preparate la grătar, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de restaurant cu
servire la pachet, furnizarea de informații cu
privire la restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering hotelier, servicii de catering în exterior,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru școli, servicii de catering
pentru spitale, servicii de catering pentru firme,
serviciu de catering pentru instituții, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
cantinele firmelor, servicii de catering pentru
instituții educaționale, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru case de oaspeți, servicii de catering
pentru centre rezidențiale cu asistență medicală,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de caritate, și anume
furnizarea de catering de alimente și băuturi,
servicii ale bistrourilor, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri.
45. Licențierea conceptelor de franciză (servicii
juridice).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00869
10/02/2019
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,
SAT ULIUC NR. 262C, JUDEŢUL
TIMIŞ, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

CALCITIM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
îngrășăminte și produse chimice pentru
agricultură,
horticultură
și
silvicultură,
îngrășăminte,
îngrășăminte
naturale,
îngrășăminte chimice, amestecuri de produse
chimice și materiale naturale utilizate ca
îngrășăminte agricole, amestecuri de produse
chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, fertilizator pentru
plante, aditivi pentru soluri, aditivi pentru soluri
(fertilizanți), fertilizanți pentru pământ, fertilizante
complexe.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00870
10/02/2019
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,
SAT ULIUC NR. 262C, JUDEŢUL
TIMIŞ, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

FERTIVERA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Preparate fertilizante (produse chimice),
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
Îngrășământ
foliar,
îngrășământ
pentru
plante crescute în ghiveci, îngrășăminte,
îngrășăminte naturale, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte azotate, îngrășăminte organice,
îngrășăminte
anorganice,
îngrășăminte
amestecate, îngrășăminte, îngrășăminte pentru
gazon, îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
pentru pământ, compoziții pentru
îngrășăminte, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru agricultură, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru grădină,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte pentru
uz casnic, îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea
peluzelor, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte și gunoi de grajd,
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îngrășăminte pentru plante de interior, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
utilizate pentru iarbă și pășuni, îngrășăminte de
grădină cu eliberare controlată, îngrășăminte și
produse chimice pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, îngrășăminte foliare pentru aplicare pe
recolte în timpul perioadelor de creștere cu
dificultate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00871
10/02/2019
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,
SAT ULIUC NR. 262C, JUDEŢUL
TIMIŞ, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

MAMBO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Insecticide, insecticide de uz agricol,
insecticide de uz domestic, erbicide, erbicide
biologice, erbicide de uz agricol, erbicide utilizate
de uz casnic, fungicide, fungicide biologice,
fungicide de uz agricol, fungicide de uz domestic,
pesticide, pesticide agricole, pesticide de uz
casnic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00872
10/02/2019
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,
SAT ULIUC NR. 262C, JUDEŢUL
TIMIŞ, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

CAMARAD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Insecticide, insecticide de uz agricol,
insecticide de uz domestic, pesticide, pesticide
agricole, pesticide pentru horticultură, pesticide
de uz casnic, fungicide, fungicide biologice,

fungicide de uz horticol, fungicide de uz agricol,
fungicide de uz domestic, erbicide, erbicide
biologice, erbicide de uz agricol, erbicide utilizate
de uz casnic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00873
10/02/2019
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,
SAT ULIUC NR. 262C, JUDEŢUL
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
produse chimice folosite în agricultură,
horticultură
și
silvicultură,
îngrășăminte
și
produse
chimice
folosite
în
agricultură,
horticultură
și
silvicultură,
îngrășăminte,
îngrășăminte
naturale,
îngrășăminte chimice, îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte
anorganice,
îngrășăminte
organice, îngrășăminte, îngrășăminte pentru
gazon, îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
pentru pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru uz casnic, aditivi chimici pentru
îngrășăminte, îngrășăminte în stare solidă,
îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea peluzelor,
îngrășăminte și gunoi de grajd, îngrășăminte
pentru plante de interior, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte utilizate
pentru iarbă și pășuni, îngrășăminte de
grădină cu eliberare controlată, îngrășăminte și
produse chimice pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, preparate fertilizante (produse
chimice), fertilizante complexe, fertilizanți pentru
pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
fertilizant pentru pământ și pământ vegetal.
───────

