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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 00860

(151)
19/02/2019

(732)
(540)
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL ENO CHEMIE

2 M 2019 00869

19/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL CALCITIM

3 M 2019 00871

19/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL MAMBO

4 M 2019 00873

19/02/2019

ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL FIDEL

5 M 2019 00928

19/02/2019

SC BALABAN INTRAVEST SRL LIKE A PARTY RECIPE OK

6 M 2019 01147

19/02/2019

BOGDAN GRECU

new edge Colours in The Box

7 M 2019 01148

19/02/2019

Doza de Digital S.R.L.

Zenix

8 M 2019 01149

19/02/2019

SC ONE HERĂSTRĂU PARK
RESIDENCE SRL

one PENINSULA

9 M 2019 01150

19/02/2019

JURESSA NET SRL

Romanian Lawyers Week

10 M 2019 01151

19/02/2019

ION CRISTIAN PANDEL

Iubeşte! Călătoreşte!

11 M 2019 01152

19/02/2019

PANDEL ION CRISTIAN

Dreptul la Vacanţă

12 M 2019 01153

19/02/2019

GEOTHERM DISTRIBUTION
S.A.

GEOTHERM DISTRIBUTION SA
energy for the future

13 M 2019 01154

19/02/2019

ION BOBINA

nelbo

14 M 2019 01155

19/02/2019

SC UNITED MEDIA SERVICES GET UNITED
SRL

15 M 2019 01156

19/02/2019

SC TASTY BOX SRL

TASTY BOX

16 M 2019 01157

19/02/2019

DANA GIORGIANA IUGA

INVENTICUM

17 M 2019 01158

19/02/2019

ASOCIATIA CENTRUL STEP BY Primele 1000 de zile, Educaţia
STEP PENTRU EDUCATIE SI
timpurie şi profesionoştii
DEZVOLTARE PROFESIONALA viitorului.

18 M 2019 01159

19/02/2019

IONUŢ IONOI

ZANOX

19 M 2019 01160

19/02/2019

Lidl Stiftung & Co. KG

BREZEL-DOG

20 M 2019 01161

19/02/2019

SC PRB CLARUM SRL

CLARUM

21 M 2019 01162

19/02/2019

SC PATRIA ASSET
MANAGEMENT S.A.

PATRIA ASSET MANAGEMENT
Societate de Administrare a
Investiţiilor

22 M 2019 01163

19/02/2019

SC PATRIA ASSET
MANAGEMENT S.A.

PATRIA FONDURI

23 M 2019 01164

19/02/2019

SC PATRIA ASSET
MANAGEMENT S.A.

PATRIA OBLIGATIUNI

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 01165

(151)
19/02/2019

(732)
SC PATRIA ASSET
MANAGEMENT S.A.

(540)
PATRIA GLOBAL

25 M 2019 01166

19/02/2019

SC PATRIA ASSET
MANAGEMENT S.A.

PATRIA STOCK

26 M 2019 01167

19/02/2019

HYUNDAI MOTOR COMPANY

ELANTRA

27 M 2019 01168

19/02/2019

GENERIC AUDIOVIZUAL S.R.L. IMPROVIZANTE

28 M 2019 01169

19/02/2019

IASMINA ISTODOR-IANCU

Iasmident

29 M 2019 01170

19/02/2019

Estarta Solutions Private
Shareholding Company

estarta

30 M 2019 01171

19/02/2019

BMF PROPERTY PROTECTION BMF PROPERTY PROTECTION
S.R.L.

31 M 2019 01172

19/02/2019

INTELLIGENT MARKETING
SOLUTIONS SRL

32 M 2019 01173

19/02/2019

ASOCIAȚIA DĂRUIEȘTE VIAȚĂ EXIGIO

33 M 2019 01174

19/02/2019

ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ

34 M 2019 01175

19/02/2019

WIFISTORE.RO

wifistore

35 M 2019 01176

19/02/2019

SC FLAMIRSTEF SRL

CAfé NOiR

36 M 2019 01177

19/02/2019

ZDROVIT ROMANIA SRL

ANTIPERIDOL

37 M 2019 01178

19/02/2019

MORARIU HORATIU

biosmarties

38 M 2019 01179

19/02/2019

UNIUNEA NATIONALA A
UNTRR Uniunea Naţională
TRASPORTATORILOR RUTIERI a Trasportatorilor Rutieri din
DIN ROMANIA (UNTRR)
România

39 M 2019 01180

19/02/2019

UNIUNEA NATIONALA A
UNTRR
TRASPORTATORILOR RUTIERI
DIN ROMANIA (UNTRR)

40 M 2019 01181

19/02/2019

UNIUNEA NATIONALA A
UNTRR Uniunea Naţională
TRASPORTATORILOR RUTIERI a Trasportatorilor Rutieri din
DIN ROMANIA (UNTRR)
România

41 M 2019 01182

19/02/2019

UNIUNEA NATIONALA A
UNTRR Uniunea Naţională
TRASPORTATORILOR RUTIERI a Trasportatorilor Rutieri din
DIN ROMANIA (UNTRR)
România

42 M 2019 01183

19/02/2019

UNIUNEA NATIONALA A
UNTRR Uniunea Naţională
TRASPORTATORILOR RUTIERI a Trasportatorilor Rutieri din
DIN ROMANIA (UNTRR)
România

43 M 2019 01184

19/02/2019

SC ISOPOR SRL

ISOPOR

44 M 2019 01185

19/02/2019

ECO ZEN CONSULT SRL

ECO ZEN

45 M 2019 01186

19/02/2019

OVIDIU PLUGARIU

ZenLuft

3

IntelliSec
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
46 M 2019 01187

(151)
19/02/2019

(732)
Flavian-Ovidiu Dumitrescu

(540)
aquarmony easy floating

47 M 2019 01188

19/02/2019

METAL AUTOCENTRE SRL

MAC

48 M 2019 01189

19/02/2019

BENEDIXIMUS INVESTMENT
SRL

Cremata

4
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00860
19/02/2019
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00869
19/02/2019
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 00871
19/02/2019
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00873
19/02/2019
ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,
SAT ULIUC NR. 262C, JUDEŢUL
TIMIŞ, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

FIDEL

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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 00928
19/02/2019
SC BALABAN INTRAVEST SRL,
STR. -, RAIONUL FLORESTI
, GURA CAINARULUI, MD-5024,
REPUBLICA MOLDOVA
IRARDI CONSULTING SRL,
BUCUREȘTI, OP 53, CP 17,
COD POSTAL 040203, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LIKE A PARTY RECIPE OK
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.04.14; 26.04.18;
02.01.30; 02.09.14
(591) Culori revendicate:albastru, bej, mov,
galben, alb, gri
(511) 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.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/02/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01147
19/02/2019
BOGDAN GRECU, ALEEA
SOARELUI 1 NR. 16, SAT COSTI,
JUDEŢ GALAŢI, VÂNĂTORI,
GALAȚI, ROMANIA

new edge Colours in The Box

uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01149
19/02/2019
SC ONE HERĂSTRĂU PARK
RESIDENCE SRL, BD. DACIA
NR. 56, CORP A, ET. 1, CAMERA
11, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.05;
26.04.18
(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01148
19/02/2019
Doza de Digital S.R.L., STRADA
NEAGOE BASARAB, NUMAR 29,
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100164, PRAHOVA, ROMANIA

one PENINSULA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.24; 26.11.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, indigo, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

Zenix
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01150
19/02/2019
JURESSA NET SRL, STR.
TURTURELELOR NR. 50, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Romanian Lawyers Week
(531)

Clasificare Viena: 09.03.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.05
(591) Culori revendicate:mov
(PANTONE=254 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01151
19/02/2019
ION CRISTIAN PANDEL, STR.
DR. PALEOLOGU NR. 4, AP.
5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Iubeşte! Călătoreşte!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:corai (Pantone
1787), mov (Pantone 2592)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01152
19/02/2019
PANDEL ION CRISTIAN, STR.
DR. PALEOLOGU NR. 4, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Dreptul la Vacanţă
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.04
Culori revendicate:albastru (Pantone
2747)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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39. Transport,

ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01154
19/02/2019
ION BOBINA, STR. TUDOR
ARGHEZI NR. 9, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400355, CLUJ,
ROMANIA

M 2019 01153
19/02/2019
GEOTHERM DISTRIBUTION S.A.,
STR. MILCOV NR. 5, CLADIREA
C27, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

nelbo
(531)

GEOTHERM DISTRIBUTION
SA energy for the future
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.13.25
(591) Culori revendicate:bleu (Pantone
7689), albastru (Pantone 661 C), verde
(Pantone 7739 C), gri (Pantone Cool
Gray 9 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, subansambluri pentru calculator,
cipuri de calculator,
software de calculator, hardware pentru
calculator, imprimante pentru calculator,
programe pentru
calculatoare, componente pentru calculatoare,
cabluri pentru calculatoare, controlere pentru
calculatoare,
netbook-uri (calculatoare), dispozitive periferice
de calculator, plăci anexe pentru calculator,
chipset-uri de
calculator,
monitoare
(hardware
pentru
calculatoare), cartele suplimentare pentru
calculatoare, stații de lucru
(calculatoare),
huse
(adaptate)
pentru
calculatoare, componente electronice pentru
calculatoare, microcipuri
hardware pentru calculatoare), componente
hardware pentru calculatoare, programe de
calculatoare
înregistrate, calculatoare pentru vehicule
autonome, buffer (memorie intermediară) de
calculator, adaptoare
de carduri pentru calculator, componente și piese
de calculator, software (program) de grafică pe
calculator, platforme
de software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, aparate de interfață pentru
calculatoare, carduri de interfață pentru
calculatoare, carduri de extensie pentru
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calculatoare, hardware pentru rețele de
calculatoare.
15. Instrumente muzicale controlate prin
calculator.
37. Reparații de calculatoare, reparare de
calculatoare defecte, reparații de hardware de
calculator, instalare de
hardware (de calculator), instalare de rețele
de calculatoare, servicii de întreținere de
calculatoare.
41. Instruire în întreținerea calculatoarelor.
42. Închirierea de calculatoare, consultanță
privind calculatoarele, întreținerea programelor
de calculator,
închirieri de calculatoare și de software de
calculator, cercetare referitoare la calculatoare,
servicii tehnice
privind calculatoarele, consultanță în domeniul
calculatoarelor, închirieri de mașini de calculat,
proiectare
de programe de calculator, configurare de
firmware pentru calculator, copiere de software
de calculator,
scriere de software de calculator, proiectare de
coduri de calculator, editare de programe de
calculator,
proiectare de periferice de calculator, servicii de
testare industrială asistată de calculator, servicii
de testare științifică asistată de
calculator, cercetare în proiectarea de
calculatoare, închirieri de echipamente pentru
calculatoare, cercetare
tehnologică referitoare la calculatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01155
19/02/2019
SC UNITED MEDIA SERVICES
SRL , ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ARIPA DE VEST, ET. 7,
SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

GET UNITED

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Închiriere spaţiu publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de consultanţă în legătură
cu reclame, publicitate şi marketing, promovarea
vânzării de servicii (în numele terţilor) prin
reclame publicitare, producţie de reclame
cinematografice, producţie de reclame radio,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, publicitate, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate online, agenţii
de publicitate, consultanţă în publicitate şi
marketing, publicitate pentru terţi pe internet,
publicitate radio şi de televiziune, cercetare de
piaţă pentru publicitate, negociere de contracte
de publicitate, servicii de asistenţă şi consultanţă
pentru publicitate, marketing şi promovare,
servicii de consultanţă privind relaţiile publice,
servicii de publicitate, promovare şi relaţii
publice, realizare de studii în domeniul relaţiilor
publice, consultanţă cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relaţiilor publice,
publicare de materiale şi texte publicitare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, închiriere
de spaţii, timp şi materiale publicitare, cercetarea
şi analiza pieţei, administrarea afacerilor,
servicii de cumpărare de media, pregătire şi
realizare de planuri şi concepte media şi
de publicitate, servicii de publicitate şi de
marketing furnizate prin mijloacele de media
social, servicii de relaţii media, consultanţă cu
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privire la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice, consultanţă cu privire la
strategia de comunicare în domeniul publicităţii,
dezvoltarea şi implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, marketing
digital, servicii de cumpărare de media, pregătire
şi realizare de planuri şi concepte media şi de
publicitate, servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin mijloacele de media social,
servicii de publicitate digitală, închiriere de
panouri publicitare digitale, servicii de marketing
furnizate prin intermediul reţelelor digitale.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
informaţii privind comunicaţiile media, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri
pe internet şi pe alte suporturi media, furnizare
de informaţii privind comunicaţiile media, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri
pe intermet şi pe alte suporturi media, transmisie
video prin reţele digitale, servicii de transmisie
de informaţii prin intermediul reţelelor digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio şi
video.
41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive, servicii educaţionale în domeniul
designului, producţie de înregistrări audio şi
video pe suporturi audio şi video, producţie
de înregistrări audiovizuale, producţie de
înregistrări sonore şi/sau video, servicii ale
unui fotograf, servicii educative şi de instruire,
producţie audio, video şi multimedia şi fotografie,
organizare de conferinţe, expoziţii şi concursuri,
formare în domeniul relaţiilor publice, publicare
de texte, servicii de instruire în domeniul
publicităţii, marketingului, afacerilor, relaţiilor
publice şi comunicării, producţia de filme,
înregistrări video şi înregistrări audio, furnizare
de mijloace media audio şi vizuale prin reţele
de comunicaţii, furnizare de informaţii online
referitoare la mijloace media audio şi vizuale,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicităţii, promovării, marketingului
şi managementului, furnizare de mijloace media
audio şi vizuale prin reţele de comunicaţii,
furnizare de informaţii online referitoare la
mijloace media audio şi vizuale, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio
şi multimedia, organizare şi coordonare de
evenimente sportive.
42. Design industrial, design vizual, design
grafic, design artistic comercial, design de
ambalaje, design de produs, design artistic
industrial, servicii de design de produs, servicii

de design de brand, analiză a designului de
produs, evaluare a designului de produs, creare
şi design de indexuri de informaţii bazate pe
site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informaţiei), design, creare, găzduire
şi întreţinere de site-uri web pentru terţi,
consultanţă în materie de design de pagini web,
consultanţă profesională în materie de design
industrial, găzduire de conţinut digital, servicii de
grafică digitală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01156
19/02/2019
SC TASTY BOX SRL, INTRAREA
TUFANULUI NR. 2D, SUBSOL,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

TASTY BOX
(531)

Clasificare Viena: 11.03.18; 11.01.01;
26.15.09; 27.05.04; 27.05.05; 27.05.24;
29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (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 01157
19/02/2019
DANA GIORGIANA IUGA, STR.
MOLNAR JANOS NR. 21, BL.
36, AP. 9, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
SC BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(740)

INVENTICUM
(531)

Clasificare Viena: 20.01.03; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
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).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 01158
19/02/2019
ASOCIATIA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. GHE DEM TEODORESCU
NR. 16 BIS, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030916, ROMANIA

Primele 1000 de zile,
Educaţia timpurie şi
profesionoştii viitorului.
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(540)
(511)

M 2019 01159
19/02/2019
IONUŢ IONOI, ALEEA ROGERIUS
NR. 2C, BL. N3, ET. 2, AP. 27,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

ZANOX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01160
19/02/2019
Lidl Stiftung & Co. KG,
STIFTSBERGSTRASSE 1,
NECKARSULM, 74172, GERMANIA
Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

BREZEL-DOG

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de panificaţie, produse de patiserie,
snacksuri, pâine, rulouri de pâine, covrigi,
baghete, sandviciuri,
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pizza proaspătă, sandvici-uri de hot dog, covrig
copt cu hot dog înfășurați.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01161
19/02/2019
SC PRB CLARUM SRL, STR.
GRĂDINILOR NR. 41, JUDEŢUL
CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

CLARUM
(531)

Clasificare Viena: 01.15.09; 27.05.02;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01162
19/02/2019
SC PATRIA ASSET
MANAGEMENT S.A., STR.
PIPERA NR. 42, ET. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PATRIA ASSET
MANAGEMENT Societate de
Administrare a Investiţiilor

(531)

Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, verde,
albastru, mov, roz, roşu, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01163
19/02/2019
SC PATRIA ASSET
MANAGEMENT S.A., STR.
PIPERA NR. 42, ET. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PATRIA FONDURI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01164
19/02/2019
SC PATRIA ASSET
MANAGEMENT S.A., STR.
PIPERA NR. 42, ET. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PATRIA OBLIGATIUNI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01165
19/02/2019
SC PATRIA ASSET
MANAGEMENT S.A., STR.
PIPERA NR. 42, ET. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(540)
(511)

M 2019 01166
19/02/2019
SC PATRIA ASSET
MANAGEMENT S.A., STR.
PIPERA NR. 42, ET. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PATRIA STOCK

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

PATRIA GLOBAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

(210)
(151)
(732)

───────

M 2019 01167
19/02/2019
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-GU,
SEUL, REPUBLICA COREEA
DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU NR.
94, ET.1 BRAŞOV, 500178, RO, .

ELANTRA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Automobile,
mașini
sport,
autodube
(vehicule), autocamioane/camioane, autobuze,
vehicule electrice.

(540)
(511)

M 2019 01168
19/02/2019
GENERIC AUDIOVIZUAL S.R.L.,
STR. PLANTELOR NR. 48,
SECTOR 2, BUCURESTI, RO,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

IMPROVIZANTE

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. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01169
19/02/2019
IASMINA ISTODOR-IANCU, STR.
DUMITRU KIRIAK NR. 2, ET. 4, AP.
10, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01170
19/02/2019
Estarta Solutions Private
Shareholding Company, QUEEN
RANIA STREET-NASRAWI
COMPLEX-BUILDING NO. 341AMMAN-JORDAN, P.O BOX
941934, AMMAN, 11194 JORDAN,
IORDANIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Iasmident
(531)

Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei.
───────

estarta
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.03.04;
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator, servicii de
dezvoltare de soluții software pentru furnizorii
de Internet și utilizatorii de Internet, inginerie
tehnică, servicii de inspecție tehnică, servicii
de testare tehnică, consultanță tehnică în
materie de utilizare de calculatoare, servicii
de dezvoltare de hardware de calculator,
dezvoltare de software de calculator, servicii
de rețele de calculator, consultanță în materie
de programare pe calculator, servicii de
instalare de software de calculator, servicii de
consultanță în domeniul calculatoarelor, servicii
de diagnostic de calculator, consultanță în
domeniul tehnologiilor referitoare la calculatoare,
servicii de rețele informatice, servicii de
configurare a rețelelor informatice, monitorizarea
sistemelor de rețea, proiectarea rețelelor
informatice pentru terți, proiectarea de software,
servicii de întreținere de software, servicii
de integrare calculatoare (computer integration
services), consultanță în domeniul integrării
sistemelor informatice, servicii de dezvoltare
de software de calculator pentru logistică,
pentru managementul lanțului de aprovizionare
și pentru portaluri de e-business, furnizarea
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de utilizare temporară a unui software online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, servicii pentru securitatea datelor,
securitate, protecție și reconstituire IT, servicii
de securitatea calculatoarelor pentru protecția
contra accesului ilegal în rețele, actualizare de
software de calculator cu privire la securitatea
calculatorului și prevenirea riscurilor informatice,
administrare de servere, servicii în materie
de paravane de protecție informatică (firewall)
pentru calculatoare, servicii de dezvoltare de
software de calculator destinate utilizării cu
sisteme de comutare acționate de calculator,
proiectare și dezvoltare de rețele de calculatoare
fără fir.

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01171
19/02/2019
BMF PROPERTY PROTECTION
S.R.L., CALEA VITAN NR.
289, CLADIREA DE BIROURI,
CAMERA 7, ETAJ 2, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 031925,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 01172
19/02/2019
INTELLIGENT MARKETING
SOLUTIONS SRL, STR. SLT.
EROU GH. IONESCU NR. 1, BL.
148, SC. 1, ET. 1, AP. 9, CAM. 3,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 042036,
BUCUREȘTI, ROMANIA

IntelliSec

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și dispozitive
periferice de calculator.
───────

BMF PROPERTY
PROTECTION
(531)
(591)

(511)

Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
Culori revendicate:negru, bordeaux
(Pantone 704 C), bordeaux închis
(Pantone 497 C), alb (Pantone White
C), gri închis (Pantone 426 C), gri
deschis (Pantone Cool Gray 9 C),
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01173
19/02/2019
ASOCIAȚIA DĂRUIEȘTE VIAȚĂ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
105, BL. 101, SC. A, ET. 6, AP.
25, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EXIGIO
(531)

Clasificare Viena: 01.03.20; 02.01.30;
02.03.30; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație referitoare la
acestea.
44. Servicii medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01174
19/02/2019
ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
105, BL. 101, SC. A, ET. 6, AP.
25, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 02.01.23; 01.03.02;
01.03.07; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire.
42. Servicii ştiinţifice sl tehnologice, precum sl
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea.
44. Servicii medicale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01175
19/02/2019
WIFISTORE.RO, SAT DULCESTI,
STR. PETRE NEAGOE NR. 3, JUD.
CONSTANŢA, DULCESTI, 907006,
CONSTANȚA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 11.03.04; 01.15.21;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:bej, roz, mov, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cafenea.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

wifistore
(531)

Clasificare Viena: 16.01.25; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01176
19/02/2019
SC FLAMIRSTEF SRL, STR.
CALEA CALARASILOR NR. 30,
JUD. BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

CAfé NOiR

(540)
(511)

M 2019 01177
19/02/2019
ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.
SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANTIPERIDOL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
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).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01178
19/02/2019
MORARIU HORATIU , STR.
IULIU MANIU 5, AP. 56, JUD.
MARAMUREŞ
, BAIA MARE, 430275,
MARAMUREȘ, ROMANIA

biosmarties

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software (programe) pentru automatizare
industrială,
dispozitive
electronice
de
automatizare industrială, sistem electronice de
automatizare pentru clădiri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01179
19/02/2019
UNIUNEA NATIONALA A
TRASPORTATORILOR RUTIERI
DIN ROMANIA (UNTRR), STR.
IENACHITA VACARESCU NR.
60, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(511)

autostradă, sisteme de colectare electronică a
taxelor rutiere, aplicaţii software (programe) în
domeniul transportului rutier, carduri magnetice
codate pentru utilizare în domeniul transportului
rutier.
35. Servicii de consultanţă în afaceri, în
domeniul trasporturilor şi livrărilor, servicii de
comerţ cu amănuntul de produse în domeniul
transportului rutier.
36. Sisteme electronice de încasare a taxelor
rutiere (servicii de plată), emisiune de carduri
cu valoare stocată pentru utilizare în domeniul
transportului rutier, servicii de brokeraj de
asigurări în domeniul transportului rutier.
39. Servicii de transport rutier, consultanţă
profesională privind transportul rutier, servicii de
asistenţă rutieră.
41. Organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri în domeniul transportului rutier
(instruire), servicii educative şi de instruire în
domeniul transportului rutier.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

UNTRR Uniunea Naţională
a Trasportatorilor
Rutieri din România

(591)

9. Terminale electronice de încasare a taxei de

Culori revendicate:galben, albastru
(Pantone 534C), roşu (Pantone 485C),
negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

M 2019 01180
19/02/2019
UNIUNEA NATIONALA A
TRASPORTATORILOR RUTIERI
DIN ROMANIA (UNTRR), STR.
IENACHITA VACARESCU NR.
60, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

UNTRR
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 29.01.13
Culori revendicate:galben, albastru
(Pantone 534C), roşu (Pantone 485C)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Terminale electronice de încasare a taxei de
autostradă, sisteme de colectare electronică a
taxelor rutiere, aplicaţii software (programe) în
domeniul transportului rutier, carduri magnetice
codate pentru utilizare în domeniul transportului
rutier.
35. Servicii de consultanţă în afaceri, în
domeniul trasporturilor şi livrărilor, servicii de
comerţ cu amănuntul de produse în domeniul
transportului rutier.
36. Sisteme electronice de încasare a taxelor
rutiere (servicii de plată), emisiune de carduri
cu valoare stocată pentru utilizare în domeniul
transportului rutier, servicii de brokeraj de
asigurări în domeniul transportului rutier.
39. Servicii de transport rutier, consultanţă
profesională privind transportul rutier, servicii de
asistenţă rutieră.
41. Organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri în domeniul transportului rutier
(instruire), servicii educative şi de instruire în
domeniul transportului rutier.
───────

(591)

Culori revendicate:albastru (Pantone
998C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Terminale electronice de încasare a taxei de
autostradă, sisteme de colectare electronică a
taxelor rutiere, aplicaţii software (programe) în
domeniul transportului rutier, carduri magnetice
codate pentru utilizare în domeniul transportului
rutier.
35. Servicii de consultanţă în afaceri, în
domeniul trasporturilor şi livrărilor, servicii de
comerţ cu amănuntul de produse în domeniul
transportului rutier.
36. Sisteme electronice de încasare a taxelor
rutiere (servicii de plată), emisiune de carduri
cu valoare stocată pentru utilizare în domeniul
transportului rutier, servicii de brokeraj de
asigurări în domeniul transportului rutier.
39. Servicii de transport rutier, consultanţă
profesională privind transportul rutier, servicii de
asistenţă rutieră.
41. Organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri în domeniul transportului rutier
(instruire), servicii educative şi de instruire în
domeniul transportului rutier.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01181
19/02/2019
UNIUNEA NATIONALA A
TRASPORTATORILOR RUTIERI
DIN ROMANIA (UNTRR), STR.
IENACHITA VACARESCU NR.
60, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

UNTRR Uniunea Naţională
a Trasportatorilor
Rutieri din România
(531)

Clasificare Viena: 18.01.08; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.04

M 2019 01182
19/02/2019
UNIUNEA NATIONALA A
TRASPORTATORILOR RUTIERI
DIN ROMANIA (UNTRR), STR.
IENACHITA VACARESCU NR.
60, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

UNTRR Uniunea Naţională
a Trasportatorilor
Rutieri din România
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(531)

Clasificare Viena: 18.01.08; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Terminale electronice de încasare a taxei de
autostradă, sisteme de colectare electronică a
taxelor rutiere, aplicaţii software (programe) în
domeniul transportului rutier, carduri magnetice
codate pentru utilizare în domeniul transportului
rutier.
35. Servicii de consultanţă în afaceri, în
domeniul trasporturilor şi livrărilor, servicii de
comerţ cu amănuntul de produse în domeniul
transportului rutier.
36. Sisteme electronice de încasare a taxelor
rutiere (servicii de plată), emisiune de carduri
cu valoare stocată pentru utilizare în domeniul
transportului rutier, servicii de brokeraj de
asigurări în domeniul transportului rutier.
39. Servicii de transport rutier, consultanţă
profesională privind transportul rutier, servicii de
asistenţă rutieră
41. Organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri în domeniul transportului rutier
(instruire), servicii educative şi de instruire în
domeniul transportului rutier.
───────

(531)

Clasificare Viena: 18.01.08; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
998C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Terminale electronice de încasare a taxei de
autostradă, sisteme de colectare electronică a
taxelor rutiere, aplicaţii software (programe) în
domeniul transportului rutier, carduri magnetice
codate pentru utilizare în domeniul transportului
rutier.
35. Servicii de consultanţă în afaceri, în
domeniul trasporturilor şi livrărilor, servicii de
comerţ cu amănuntul de produse în domeniul
transportului rutier.
36. Sisteme electronice de încasare a taxelor
rutiere (servicii de plată), emisiune de carduri
cu valoare stocată pentru utilizare în domeniul
transportului rutier, servicii de brokeraj de
asigurări în domeniul transportului rutier.
39. Servicii de transport rutier, consultanţă
profesională privind transportul rutier, servicii de
asistenţă rutieră
41. Organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri în domeniul transportului rutier
(instruire), servicii educative şi de instruire în
domeniul transportului rutier.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01183
19/02/2019
UNIUNEA NATIONALA A
TRASPORTATORILOR RUTIERI
DIN ROMANIA (UNTRR), STR.
IENACHITA VACARESCU NR.
60, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

UNTRR Uniunea Naţională
a Trasportatorilor
Rutieri din România

M 2019 01184
19/02/2019
SC ISOPOR SRL, CALEA
BACIULUI NR. 1-3, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400230,
ROMANIA
INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25, BL. C1, AP.
5, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593

ISOPOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Cuie.
17. Plasă din materiale plastice şi din fibră
de sticlă pentru fixarea izolaţiilor termoizolante.
gutapercă, cauciuc elastic, balat şi înlocuitori,
plăci şi baghete din materiale plastice (produse
semifinite confecţionate din polistiren destinate
şi etanşării), materiale etanşare, garnituri
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şi materiale izolante (pentru incinte termice
confecţionate din polistiren), azbest, mică şi
produse din aceste materiale, tuburi flexibile
nemetalice.
19. Dibluri, bolţuri din material plastic, folosite la
construcţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01185
19/02/2019
ECO ZEN CONSULT SRL, STR.
RAHOVA NR. 43, AP. 38, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550345, SIBIU,
ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

ECO ZEN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, aăuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, ape minerale
(băuturi), siropuri pentru preparat ape minerale
aromatizate, bere şi produse de bere, bere,
băuturi carbogazoase aromatizate, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri pe
bază de bere, IPA (bere blondă indiană), kvass
(băutură nealcoolică), bere din malţ, must de
malţ, vin de orz (bere), băuturi nealcoolice, vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
am ănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu berea, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentaţiei, organizare

de târguri comerciale, servicii de informații
comerciale referitoare la vinuri.
40. Tratament de materiale, fabricarea berii,
servicii de fabricare de bere, productie de vinuri
pentru terţi.
43. Servicii de alimentație publică, furnizare
de alimente şi băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi,
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante, furnizare de alimente şi băuturi în
bistrouri, servicii de baruri, furnizare de alimente
şi băuturi în internet-cafe, servicii de baruri care
servesc bere, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, servicii oferite de bodegi de
vinuri, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01186
19/02/2019
OVIDIU PLUGARIU, STR. M.
KOGALNICEANU NR. 40, SC. A,
ET. 3, AP. 13, JUD. BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ZenLuft
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (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,
regruparea în avantajul terţilor a unei varietăti
de produse (cu excepţia transportului acestora)
permiţand clientilor să le vadă şi să le cumpere
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comod, aceste servicii putand fi furnizate
de magazine de vanzare cu amănuntul, de
magazine engros, de distribuitoare automate,
prin cataloage de comandă sau prin mijloace
electronice, de exemplu, prin intermediul siteurilor web sau a programelor de televiziune
pentru cumpărături.

(210)
(151)
(732)

───────

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

(540)

M 2019 01187
19/02/2019
Flavian-Ovidiu Dumitrescu, STR.
DACIA NR. 48, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500233, BRAȘOV,
ROMANIA

aquarmony easy floating
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.03; 05.03.13; 05.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

M 2019 01188
19/02/2019
METAL AUTOCENTRE SRL,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 24, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

MAC
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13; 26.01.18
(591) Culori revendicate:roşu (R 237 G 28 B
36), gri închis (R 34 G 31 B 31), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2019 01189
19/02/2019
BENEDIXIMUS INVESTMENT SRL,
STR. SG. ION TEODORESCU NR.
1A, LOT.2, MANSARDĂ, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
022745, BUCUREȘTI, ROMANIA

Cremata
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 02.03.01; 02.03.02; 02.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrație comercială.
───────

