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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 02954

(151)
22/04/2019

(732)
SC ZION NETWORK SRL

(540)
Tabla Tip Tigla

2 M 2019 03041

22/04/2019

FOODICTED SRL-D

mac lewy

3 M 2019 03145

22/04/2019

GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

ComYunity

4 M 2019 03146

22/04/2019

NICULAE ANTON

SPRINT FILLER

5 M 2019 03147

22/04/2019

NICULAE ANTON

SPRINT PASTA LAVAMANI

6 M 2019 03149

22/04/2019

S.C. FOLIAR CHEM S.R.L.

nutrifert

7 M 2019 03150

22/04/2019

S.C. FOLIAR CHEM S.R.L.

solfertil

8 M 2019 03151

22/04/2019

S.C. ART LORD S.R.L.

ARCAȘ

9 M 2019 03152

22/04/2019

FOOD AND WINE STUDIO
S.R.L.

The Wine Book of Romania
Cartea Vinurilor Românești

10 M 2019 03153

22/04/2019

S.C. EUROPACKING
AMBALAJE S.R.L.

NOVA palisat

11 M 2019 03154

22/04/2019

LILIAN ROTARU

DACUS DIVIDE ET IMPÈRA

12 M 2019 03155

22/04/2019

NATURALIS SRL

naturalis inteligența naturii
Calcifix

13 M 2019 03156

22/04/2019

MED SERV UNITED S.R.L.

CATENA PAS cu PAS Tehnică
Medicală

14 M 2019 03157

22/04/2019

NATURALIS SRL

Benesio Strescalm

15 M 2019 03158

22/04/2019

NATURALIS S.R.L.

Benesio Osteofix

16 M 2019 03159

22/04/2019

NATURALIS S.R.L.

Benesio Hepafort

17 M 2019 03160

22/04/2019

NATURALIS S.R.L.

Naturalis inteligenţa naturii
Gastrosuport Baby

18 M 2019 03161

22/04/2019

NATURALIS S.R.L.

Benesio Artrovital

19 M 2019 03162

22/04/2019

NATURALIS S.R.L.

Naturalis inteligenţa naturii
SmartKid

20 M 2019 03163

22/04/2019

NATURALIS S.R.L.

Naturalis inteligenţa naturii
Viroprotect Rapid

21 M 2019 03164

22/04/2019

NATURALIS S.R.L.

Naturalis inteligenţa naturii
CarcelRelax

22 M 2019 03168

22/04/2019

MAURER IMOBILIARE SA

MAURER For Life

23 M 2019 03170

22/04/2019

SC SEVERINESTI VITICOLA

Perfect Simplu

24 M 2019 03171

22/04/2019

CEETRUS ROMANIA SRL

CARTIER CORESI
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22/04/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 03172

(151)
22/04/2019

(732)
CEETRUS ROMANIA SRL

(540)
CARTIER coresi

26 M 2019 03173

22/04/2019

SC POLI-MED-ANNA SRL

Manufactura farmaceutica

27 M 2019 03174

22/04/2019

SC POLI-MED-ANNA SRL

Oficina Farmaceutica
Transylvanica

28 M 2019 03175

22/04/2019

SC POLI-MED-ANNA SRL

Botanica Transylvanica

29 M 2019 03176

22/04/2019

SAMER TN S.R.L.

IMG GLASSWARE

30 M 2019 03177

22/04/2019

ANTON NICULAE

SPRINT

31 M 2019 03178

22/04/2019

SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Primavera

32 M 2019 03179

22/04/2019

SC ROFRAN SERV SRL

eDezvoltator

33 M 2019 03180

22/04/2019

Camera de Comert si Industrie
Bistrita-Nasaud

Fabricat în Bistriţa-Năsăud
www.fabricatinbn.ro

34 M 2019 03181

22/04/2019

CRIFORT OPTIM S.R.L.

Biscottini

35 M 2019 03182

22/04/2019

FLORIN-COSTEL FLOROIU

ATELIERUL DE FRIPTURI

36 M 2019 03183

22/04/2019

FLORIN-COSTEL FLOROIU

GUSTIQUE

37 M 2019 03184

22/04/2019

HARRIS CORPORATION

L3HARRIS

38 M 2019 03185

22/04/2019

DRAGOS-ION VASILESCU

ROTELESHOP

39 M 2019 03186

22/04/2019

IONUT FAN

CALARE PE DOUA ROTI

40 M 2019 03187

22/04/2019

VANBET SRL

SĂLCIOARA

41 M 2019 03188

22/04/2019

VANBET SRL

STOLNIC

42 M 2019 03189

22/04/2019

VANBET SRL

NOBILIS

43 M 2019 03190

22/04/2019

Cachan Capital Partners SRL

Dental Elite

44 M 2019 03191

22/04/2019

GHID PE LITORAL SRL

4trip
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22/04/2019

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02954
22/04/2019
SC ZION NETWORK SRL, STR.
LALELEI NR. 4, BL. 21, SC.A, ET. 2,
AP. 11, JUDEȚUL IAȘI, TOMEȘTI,
707515, IAȘI, ROMANIA

Tabla Tip Tigla

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Învelitori metalice pentru acoperișuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03041
22/04/2019
FOODICTED SRL-D, STR.
REGELE FERDINAND 8, AP 4,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de

instalații.
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 și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor și indivizilor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

mac lewy

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurante fast-food, restaurante
(servirea mesei), restaurante cu autoservire.

(540)

M 2019 03146
22/04/2019
NICULAE ANTON, ŞOSEAUA
BUCUREŞTI NORD NR. 7, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03145
22/04/2019
GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ComYunity

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

SPRINT FILLER
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.12;
26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
portocaliu, galben, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Coloranți, lacuri și vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanți, rășini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictură, decorațiuni, tipografie și
artă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03147
22/04/2019
NICULAE ANTON, ŞOSEAUA
BUCUREŞTI NORD NR. 7, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

SPRINT PASTA LAVAMANI
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.12;
26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
portocaliu, galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Coloranți, lacuri și vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanți, rășini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictură, decorațiuni, tipografie și
artă.
───────

(540)
(511)

M 2019 03149
22/04/2019
S.C. FOLIAR CHEM S.R.L.,
STR. ASOCIATIEI NR. 3, CORP
C7, CAM. 6, ET. 1, JUDEȚUL
TELEORMAN, SAT SEGARCEAVALE, COMUN SEGARCEA-VALE,
TELEORMAN, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

nutrifert

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecție 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 03150
22/04/2019
S.C. FOLIAR CHEM S.R.L.,
STR. ASOCIATIEI NR. 3, CORP
C7, CAM. 6, ET. 1, JUDEȚUL
TELEORMAN, SAT SEGARCEAVALE, COMUN SEGARCEA-VALE,
TELEORMAN, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03151
22/04/2019
S.C. ART LORD S.R.L., STR.
PISCULUI NR. 20, BL. 40, SC.
B, ET. 6, AP. 70, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

solfertil

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

ARCAȘ
(531)

Clasificare Viena: 23.01.01; 23.01.05;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03152
22/04/2019
FOOD AND WINE STUDIO S.R.L.,
STR. EROU IANCU NICOLAE NR.
52-54, VILA A7, COMPLEX CLIMA,
JUDEȚUL 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

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)
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

The Wine Book of Romania
Cartea Vinurilor Românești
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, vișiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

(540)
(511)

M 2019 03153
22/04/2019
S.C. EUROPACKING AMBALAJE
S.R.L., STR. PAVEL CEAMUR NR.
4, TARLAUA 19/10 PARCELA 7,
CLĂDIRE C2, JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

NOVA palisat

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție 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 03154
22/04/2019
LILIAN ROTARU, BD. POITIERS
NR. 79, CAMIN 4, ET. 4, AP.
102, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

DACUS DIVIDE ET IMPÈRA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03155
22/04/2019
NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

naturalis inteligența
naturii Calcifix

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale și servicii de
cercetare industrială, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03156
22/04/2019
MED SERV UNITED S.R.L., B-DUL
UNIRII NR. 15, BL. 3, SC. 2, ET.
6-7, AP. 48 (DUPLEX), SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

42. Servicii stiințifice și tehnologice, precum

și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale și servicii de
cercetare industrială, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.
───────

CATENA PAS cu PAS
Tehnică Medicală
(531)

Clasificare Viena: 02.03.08; 24.13.25;
26.04.02; 26.04.16; 26.04.18; 05.03.15;
26.11.03; 26.11.21; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, portocaliu, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
centru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03157
22/04/2019
NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Benesio Strescalm
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, gri închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
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documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale și servicii de
cercetare industrială, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03158
22/04/2019
NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03159
22/04/2019
NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Benesio Osteofix
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13; 05.03.14; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, gri închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse

Benesio Hepafort
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13; 05.03.14; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, gri închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
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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.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03160
22/04/2019
NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Naturalis inteligenţa
naturii Gastrosuport Baby

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, magenta, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03161
22/04/2019
NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03162
22/04/2019
NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Benesio Artrovital
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13; 05.03.14; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde închis. verde
deschis, gri închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru

Naturalis inteligenţa
naturii SmartKid
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, magenta, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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41. Educaţie,

furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03163
22/04/2019
NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03164
22/04/2019
NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Naturalis inteligenţa
naturii Viroprotect Rapid
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi

Naturalis inteligenţa
naturii CarcelRelax
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(591) Culori revendicate:verde, galben, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
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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.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03168
22/04/2019
MAURER IMOBILIARE SA, STR.
ALBATROSULUI NR. 11, CAMERA
3, AP. 23, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

MAURER For Life
(531)
(591)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
Culori revendicate:negru, verde închis,
verde deschis

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman, suplimente
dietetice pe bază de albumină, lapte de
migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
bomboană, medicinală, suplimente dietetice pe
bază de caseină, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru scopuri
farmaceutice / făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, alimente uscate prin îngheţare
adaptate pentru scopuri medicale / alimente
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
carne uscată prin îngheţare adaptată pentru
scopuri medicale / carne liofilizată adaptată
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de glucoză, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, infuzii medicinale, ceai
medicinal, uleiuri medicinale, ierburi medicinale,
zahăr din lapte pentru scopuri farmaceutice /
lactoză pentru scopuri farmaceutice, suplimente
alimentare pe bază de minerale, mentă
pentru scopuri farmaceutice, suplimente
nutritive, preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
polen, lapte praf pentru bebeluşi, propolis pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de propolis, suplimente dietetice proteice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptişor de
matcă, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, zahăr pentru scopuri medicale,
siropuri pentru scopuri farmaceutice, tincturi
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman, suplimente dietetice pe bază de germeni
de grâu.
35. Regruparea la un loc în beneficiul tertilor
a produselor pentru detoxifierea si regenerarea
organismului (exceptand transportul), pentru a
permite clientilor sa le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, servicii de comert online, servicii
de import si export de produse si servicii din
clasele 5, 41, 43 si 44.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
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de sănătate şi fitness), instruire practică
(demonstraţii), prezentarea prestaţiilor live,
organizarea şi susţinerea de seminarii, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), program educational şi
practic, toate acestea pentru detoxifierea si
regenerarea organismului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară. servicii de restaurant si
catering.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de agricultură, horticultură şi silvicultură. servicii
de medicină alternativă, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
de îngrijire de tip hospice, asistenţă medicală,
îngrijire, medicală, îngrijire paliativă, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii.

36. Asigurări,

afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03172
22/04/2019
CEETRUS ROMANIA SRL, STR.
BRAŞOV NR. 25, CLADIREA
DE BIROURI, ET. 5, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061444,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)
33. Vin.

M 2019 03170
22/04/2019
SC SEVERINESTI VITICOLA, STR.
PRINCIPALĂ NR. 102, JUDEȚUL
MEHEDINȚI, CORCOVA, 227125,
MEHEDINȚI, ROMANIA

Perfect Simplu

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

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03171
22/04/2019
CEETRUS ROMANIA SRL, STR.
BRAŞOV NR. 25, CLADIREA
DE BIROURI, ET. 5, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061444,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CARTIER CORESI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

CARTIER coresi
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 214
C), gri (Pantone 424C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03173
22/04/2019
SC POLI-MED-ANNA SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 509, JUDEŢUL
HARGHITA, COMUNA CIUMANI,
HARGHITA, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Manufactura farmaceutica

Oficina Farmaceutica
Transylvanica

(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz şi veterinar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comerţ.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legatura cu produsele
şi serviciile menţionale la clasele 5 şi 35.
───────

M 2019 03174
22/04/2019
SC POLI-MED-ANNA SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 509, JUDEŢUL
HARGHITA, COMUNA CIUMANI,
HARGHITA, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 03.11.02; 11.03.25;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz şi veterinar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comerţ.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legatura cu produsele
şi serviciile menţionale la clasele 5 şi 35.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03175
22/04/2019
SC POLI-MED-ANNA SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 509, JUDEŢUL
HARGHITA, COMUNA CIUMANI,
HARGHITA, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03176
22/04/2019
SAMER TN S.R.L., SAT AFUMAŢI,
STR. LINIA DE CENTURĂ NR.
17, SPAŢIUL COMERCIAL NR.
227 SITUAT IN HALA C DIN
COMPLEXUL CHINA TOWN,
JUDEŢ ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA
Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Botanica Transylvanica
IMG GLASSWARE

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.03.13;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz şi veterinar.
───────

(531)

Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Servicii de import-export, regruparea la un
loc în avantajul terţilor a produselor solicitate
în clasa 21, articole din sticlă, porţelan
şi faianţă (exceptând transportul), permiţând
consumatorrior să le vadă şi să le achizitioneze
cât mai comod prin magazine en gross sau
en detaii, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03177
22/04/2019
ANTON NICULAE, ŞOS.
BUCUREŞTI NORD NR. 7,
PIPERA, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
36. Asigurări imobiliare.
37. Construcţii de clădiri.
───────

(210)
(151)
(732)

SPRINT
(531)

Clasificare Viena: 26.11.25; 29.01.14;
27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
portocaliu, galben
(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 pictură, decoraţiuni,tipografie şi
artă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03178
22/04/2019
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

Primavera
(531)
(591)

Clasificare Viena: 01.03.01; 05.03.11;
27.05.02; 29.01.12
Culori revendicate:verde închis, auriu,
galben, alb

(540)

M 2019 03179
22/04/2019
SC ROFRAN SERV SRL, COMUNA
VISINESTI, STR. PRINCIPALĂ
NR. 56, JUD. DÂMBOVIŢA,
SAT VISINESTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

eDezvoltator
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare şi
imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03180
22/04/2019
Camera de Comert si Industrie
Bistrita-Nasaud, STR. PETRE
ISPIRESCU NR. 15A, JUD.
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420081, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03181
22/04/2019
CRIFORT OPTIM S.R.L., STR.
NICOLAE SULAC NR. 8, OF. 32,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Biscottini
Fabricat în Bistriţa-Năsăud
www.fabricatinbn.ro
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 05.13.04;
05.13.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiţi/fursecuri.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2019 03182
22/04/2019
FLORIN-COSTEL FLOROIU , ŞOS.
COLENTINA NR. 23, BL. 1A, ET. 5,
AP. 23, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ATELIERUL DE FRIPTURI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
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32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03183
22/04/2019
FLORIN-COSTEL FLOROIU , ŞOS.
COLENTINA NR. 23, BL. 1A, ET. 5,
AP. 23, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GUSTIQUE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03184
22/04/2019
HARRIS CORPORATION, 1025
WEST NASA BOULEVARD,
MELBOURNE, FLORIDA, 32919,
STATELE UNITE ALE AMERICII
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

L3HARRIS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Hardware de calculator, înregistratoare de
date de voce şi de zbor pentru cabina de pilotaj,
înregistratoare şi transmiţătoare de date pentru
parametrii de zbor, semiconductori, comutatoare
de radio frecvenţă, detectoare de radar, testere
de zbor, şi anume, hardware şi software
de calculator pentru efectuarea de simulări
de zbor, telefoane şi echipament telefonic
cu fir şi wireless, şi anume, transmiţătoare
telefonice, hub-uri de telecomunicaţii în reţea,

conectori, receptoare şi alte dispozitive,
echipamente, produse şi componente de
comunicaţii telefonice, şi anume, hardware de
interfaţă telefonică de reţea, hardware de control
telefonic de securitate, hardware de control
telefonic multimedia, comutare telefonică, rutare,
şi hardware de interfaţă a abonatului, care sunt
utilizate în reţelele şi sistemele de calculatoare
şi comunicaţii, software de calculator pentru
utilizarea în comanda şi controlul sateliţilor în
domeniul comunicaţiilor prin satelit, software
de calculator pentru extragerea informaţiilor
în domeniul informaţiilor strategice şi tactice,
software pentru telemetrie computerizată pentru
utilizarea la colectarea şi transmiterea datelor
de la echipamentul de pe teren de la distanţă,
şi anume, sateliţi, avioane, rachete, sisteme de
suprafaţă în mişcare, instalaţii fixe configurate
de la distanţă şi informaţii de comunicaţii şi
comandă şi control, software de calculator
pentru utilizarea în colectarea şi transmiterea
datelor în domeniul tehnologiei medicale, şi
anume, aparate/maşini cu raze X, aparate/
maşini cu senzor magnetic, aparate/maşini de
teledetecţie acustică, aparate/maşini de urmărire
chimică, software de calculator pentru utilizarea
în controlul şi operarea echipamentului în timp
real, şi anume, aparate/maşini cu raze X,
aparate/maşini cu sensor magnetic, aparate/
maşini de teledetecţie acustic, aparate/maşini
de urmărire chimică, controlul navigării în zbor,
echipament de siguranţă în zbor, şi anume,
reportofoane, sisteme de telemetrie pe avioane,
sisteme de întreţinere pe avioane, scanere
de telemetrie, sisteme de efracţie, sisteme
şi imagini de punctaj în luptă, sistemele de
manipulare a traficului aerian, monitoare, imagini
digitale, sisteme radar, şi sisteme de stare
a vehiculului şi de monitorizare, software de
calculator pentru conştientizarea situaţiei şi
reprezentare într-un sistem de comunicaţii şi
control prin Iegătură de date, amplificatoare
de canal şi filtre de frecvenţă pentru utilizare
în domeniul telecomunicaţiilor, hardware de
calculator pentru procesarea informaţiilor cheii
electronice, şi anume, procesarea informaţiilor
legate de criptarea electronică şi alte tehnologii
de securitate, limitatoare de radio frecvenţă,
transpondere satelit, controlere de transponder,
sisteme de comunicaţii sigure constând din
procesoare digitale, modulatoare, antene,
emiţătoare, receptoare, şi hardware şi software
de calculator de criptare pentru dispozitivele
de procesare în siguranţă a algoritmilor pentru
utilizarea la colectarea, transmiterea şi analiza
informaţiilor cu transmitere prin aer, prin satelit,
terestră şi maritimă, sisteme de cornunicaţii,
constand din legături de comunicaţie prin
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microunde cu viteză mare de transmitere a
datelor şi hardware de calculator, sisteme
de comunicaţii, constând din componente
radio telefonice şi de microunde cu viteză
mare de transmitere a datelor, procesoare
digitale, hardware de calculator, software de
calculator care conţin algoritmi pentru utilizarea
la prelucrarea comunicaţiilor sigure şi software
de calculator pentru difuzarea şi/sau primirea
în siguranţă a comunicaţiilor şi a informaţiilor
sau datelor, echipamente de la bordul sateliţilor
oferind capacităţi de subsistem, şi anume,
module electronice şi carduri cu circuite pentru
înregistrarea digitală pe bază de semiconductori,
prelucrarea semnalului video, prelucrarea
şi traducerea semnalului de comunicaţii,
dispozitive cu microunde, echipament, produse
şi componente, şi anume transmiţători de
frecvenţă, convertori de frecvenţă, sintetizatoare
de frecvenţă, modulatoare de frecvenţă, filtre
de frecvenţă, amplificatoare de putere a
frecvenţei, componente pasive, comutatoare
mecanice, sistem de monitorizare a frecvenţei
wireless şi seturi asociate de carduri cu
circuite pentru împlementarea componentelor
electronice care furnizează determinarea
frecvenţei, caracteristicile frecvenţei, starea
frecvenţei şi controlul frecvenţei, echipament
de navigaţie radio, alcătuit din echipament
cu microunde pentru înregistrare, transmitere
şi primire, şi anume, microprocesoare, afişaje
electronice, dispozitive digitale de stocare,
transmiţătoare şi receptoare radio, oferind
următoarele capacităţi, sistem de navigare,
comandă şi control al vehiculului, indicaţii şi
avertizări ale vehiculului, înregistrarea datelor
şi a telemetriei, echipament şi dispozitive
de supraveghere, şi anume, subsisteme ISR
(recunoaştere inteligentă a supravegherii) care
utilizează componente hardware şi programe
informatice pentru a furniza o probă a spectrului
electromagnetic în frecvenţe prescrise pentru
a extrage conţinutul de informaţii disponibile
pentru analiză, pentru utilizarea în avioane
militare şi civile, senzori electronici care
furnizează în timp real, posibilitatea de a colecta
date şi informaţii electronice, şi anume, de a
simţi spectrului electromagnetic extern şi de a
converti acea energie primită într-o reprezentare
digitală a energiei, programe pentru prelucrarea
datelor şi informaţiilor electronice, şi anume,
filtrarea reprezentării digitale a energiei şi
traducerea ei într-o reprezentare vizuală sau
audio a informaţiei, aparate de analiza datelor şi
informaţiilor electronice, şi anume, compararea
informaţiilor cu referinţe geografice, detectarea
oricăror modificări şi afişarea modificărilor pentru
confirmarea vizuală, suporturi magnetice de

stocare a datelor şi informaţiilor electronice,
şi anume, transferul datelor şi informaţiilor la
un dispozitiv digital de stocare şi diseminarea
datelor şi informaţiilor electronice, şi anume,
crearea de informaţii pe baza unor pe pachete
electronice care pot fi trimise pe orice suport
selectat de transfer către alte locaţii la
distanţă, hardware şi software electronic de
calculator care permit colectarea, monitorizarea,
analiza, stocarea şi prezentarea imaginilor
medicale, dispozitive şi echipament de reţea
de calculator, şi anume, hardware care
permite interconectarea semnalelor analogice
sau digitale în PSTN (reţea publică de telefonie
în comutaţie) sau reţea globală de informaţii
şi pentru crearea capacităţii de a duce aceste
semnale într-un sistem mobil de comunicaţii,
hardware telefonic de calculator care permite
crearea unei ultime mile wireless, şi anume,
conexiuni radio wireless între o sursă centrală
şi destinaţia, în care sistemul de telefonie şi
cel de date au locaţie fixă sau capacitate
de operare mobilă, terminale de comunicaţii
constând din hardware de calculator, care
furnizează crearea şi conectarea semnalelor
de comunicaţie multimedia, inclusiv analogice,
voce, date şi video şi permit semnalelor să
fie conectate la alte terminale de comunicaţii
sau alte noduri de reţea, sisteme de transmisie
radio şi televiziune care cuprind emiţătoare,
monitoare, mixere de semnal, codificatoare
şi decodoare de semnal audio şi video şi
echipamente de editare, şi anume, procesoare
de semnal, emiţătoare şi receptoare pentru
comunicaţii prin satelit, sisteme de reţele
operate prin calculator care cuprind componente
hardware şi software de calculator pentru
transmiterea de date între computere conectate
în reţea şi pentru administrarea computerelor şi
a transmisiei de date pe reţeaua susmenţionată,
sisteme informatice care cuprind calculatoare
şi software de calculator pentru prelucrarea
datelor, redactare şi afişare de date, sisteme
de avionică ce conţin hărţi digitale, magistrale
de date cu fibră optică şi cablu, dispozitive de
memorie, instrumente pentru afişarea, stocarea,
prelucrarea, şi recuperarea datelor legate
de vreme, tactice, strategice şi securizate,
controlul cabinei de pilotaj şi afişarea datelor,
antene fazate, echipamente de poziţionare
globală, cuprinzând procesatori şi afişaje de
date, sisteme de comunicaţii pentru controlul
traficului aerian formate din componente
hardware şi software de calculator pentru
afişarea transportului, transmiterii, controlului,
comutării, rutarea şi primirea informaţiilor
de trafic aerian, calculatoare si software
de calculator pentru conversia imaginilor în
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date şi pentru analiza, afişajul şi imprimarea
datelor în domeniul extracţiei imaginilor bi
şi tridimensionale, manipularea, afişarea şi
înregistrarea geografică, sisteme securizate
operate de calculator constând din hardware
şi software de calculator, şi baze de date
criptate, toate folosite pentru asigurarea şi
controlul securităţii şi accesului unei reţele
de calculatoare şi a informaţiilor conţinute de
aceasta şi anume, urmărirea traficului aerian
şi transmiterea de mesaje criptate piloţilor,
gestionarea bazelor de date, transferul de fişiere,
şi pentru conectarea computerelor şi a bazelor
de date într-o reţea şi pentru gestionarea
circulaţiei, sistem de gestiune a companiilor
aeriene care cuprinde computere şi software de
calculator pentru gestionarea bazelor de date şi
pentru schimbul de informaţii despre aeronave
şi operaţiunile aeronavelor, procesoare de
analiză a semnalelor de televiziune, şi anume,
panouri cu afisej electronic pentru afişarea
semnalelor, terminale de evaluare a semnalelor
compuse în principal din hardware personalizate
de analiză a semnalelor cu afişaj integrat
şi componente de analiză a software-ului
care operează pe computere la standardele
industriei şi monitoare pentru evaluarea calităţii
semnalelor analogice şi digitale, servere de
analiză a suporturilor pentru verificarea calităţii
conţinutului suportului digital, module de interfaţă
de semnal, analizatoare portabile de semnal,
analizatoare de semnal optic, testere de circuit
pentru monitorizarea semnalelor difuzate, şi
instrumente de monitorizare video, şi anume,
instrumente de monitorizare video, bazate pe
software, şi anume, software de calculator
pentru monitorizarea şi conectarea intensităţii
conţinutului media, generatoare electronice
de referinţe de timp şi anume, generatoare
de semnal pentru referinţă de timp pentru
generarea semnalului de timp şi a semnalului
de testare al sistemului de difuzare hardware
şi software de calculator pentru producţie,
post-producţie şi difuzare de televiziune, şi
anume, demodulatoare, indicatoare digitale, şi
anume, afişaje electronice dinamice şi servere
de calculatoare pentru conectarea în reţea
şi software de calculator pentru gestionarea
şi controlul afişajelor electronice dinamice,
amplificatoare de distribuţie, editoare audio/
video, şi anume, staţii de lucru de calculatoare
echipate cu software de calculator pentru
editarea materialelor programelor audio şi video,
hardware de calculator şi software de calculator
vândute ca o unitate pentru a genera caractere/
personaje şi grafică, software de calculator
pentru generarea efectelor vizuale, hardware
de calculator şi software de calculator vândute

ca unitate pentru generarea şi introducerea
marcării în timpul emisiei, a modulelor de
alertă de urgenţă, şi anume, module electronice
computerizate şi software de calculator asociate
pentru implementarea difuzării mesajelor publice
de alertă de urgenţă, transporturi de semnal
prin fibra optică, comutatoare electronice de
control principal pentru semnale audio si video,
compresoare de semnal audio şi video şi
decompresoare de semnal audio şi video,
multiplexoare şi demultiplexoare, dispozitive de
proiecţie rnultiplă, software de aplicaţie pentru
monitorizarea şi controlul reţelei informatice de
transmisie, panouri de control electronice pentru
reţea, receptoare şi decodoare audio, video şi
de date, comutatoare electronice de direcţionare
pentru semnalele audio şi video, servere
video, reţea cornputerizată video, module
de sincronizare NTP compuse în principal
din hardware de calculator şi software de
calculator pentru efectuarea sincronizării NTP,
pentru ceasuri de sincronizare a semnalului,
pentru module de transport al semnalului,
gestionări de sincronizare şi temporizare audio/
video compuse în primul rând din circuite
de generare a ceasurilor de înaltă precizie
pentru sincronizarea audio cu video, instrumente
de validare a semnalului emis, software de
calculator pentru crearea şi afişarea marcajelor
secvenţei de timp, convertizoare de frecvenţă
a semnalului în sus/în jos, convertizoare
încrucişate pentru formate de semnal, toate
pentru utilizări în industria de divertisment
şi mass-media, software pentru operaţiuni
de difuzare în publicitate, vânzări, trafic şi
facturare, automatizare, gestionarea activelor
digitale, programare şi gestionarea drepturilor,
şi anume, software de calculator pentru
gestionarea, monitorizarea şi automatizarea
proceselor de cumpărare, vânzare, planificare,
cercetare, gestionarea inventarului, urmărirea
producţiei şi proceselor de contabilitate pentru
publicitate şi conţinut general pentru industria
mediatică şi de divertisment, software de
calculator pentru controlul şi monitorizarea
sistemelor de comutare pentru semnalele de
radio şi televiziune, software de calculator pentru
gestionarea, monitorizarea şi automatizarea
creării, mutării, locaţiei, arhivării, recuperarii şi
utilizării activelor media digitale, software de
calculator, şi anume, software de gestionare
a proceselor comerciale (de afaceri) şi de
mesagerie, pentru gestionarea şi controlul
fluxului de lucru uman şi automatizat şi
comunicaţiilor multi-sistem pentru utilizare în
industria de divertisment şi mass-media, centre
de gestionare a reţelei formate în principal din
radiouri mobile şi portabile şi conţinând de
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asemenea controlere de staţie pe bază electrică,
controlere de comunicaţii electrice şi controlere
de reţea electrice, radiouri mobile şi imobile
de comunicaţie bidirecţională, radiouri portabile
de comunicaţie bidirecţională, portaluri de reţea
radio care cuprind calculatoare, comutatoare
de calculator şi software de calculator asociate
pentru comunicări de voce si date, reţele
pe bază de protocol Internet cuprinzând
hardware de calculator şi software de calculator
pentru comunicaţii interoperabile, echipamente
de telecomunicaţii, şi anume, sisteme de
comunicaţii radio cu resurse partajate pentru
serviciul public şi aplicaţii industriale, compuse
din radiouri potabile de comunicaţii, controlere
de staţie pe bază electrică, controlerele de
comunicaţii electrice şi întrerupătoare de circuit,
echipamente de control pentru radiouri mobile
bidirecţionale şi radiouri fixe bidirecţionale, şi
anume, echipament pentru staţia de bază
pentru interconectare şi comunicaţii fixe şi
mobile, celule alcătuite în principal din hardware
electronic, software de calculator, antene şi
staţii de bază, staţii de control compuse în
primul rând din radiouri, hardware radio şi
software de calculator asociat, staţii de comandă
desktop compuse în principal din radiouri,
hardware radio şi software de calculator asociat,
hardware pentru consola dispecerat, şi anume,
console dispecerat şi software pentru realizarea
comunicaţiilor de urgenţă şi a celor care nu
sunt urgenţe şi efectuarea comenzii şi controlului
personalului de siguranţă publică şi al activelor,
hardware de calculator şi software de calculator
de gestionare a site-ului pentru gestionarea
radiourilor de comunicaţii şi a staţiilor de bază, şi
hardware de calculator şi software de calculator
de monitorizare a reţelelor, pentru monitorizarea
radiourilor de comunicaţii şi a staţiilor de bază,
sisteme radio de comunicaţii de date compuse
în principal din radiouri mobile de comunicaţii
şi conţinând şi radiouri imobile de comunicaţii,
radiouri portabile de comunicaţii, controlere de
staţii de bază, controlerele de comunicaţii, şi
controlere de reţea, portaluri de reţele de
radiouri de comunicaţii compuse în principal
din calculatoare, comutatoare de calculator
şi software de calculator asociat pentru
furnizarea unui portal între reţele, reflectoare
detaşabile în spaţiu pentru comunicaţii prin
satelit, calculatoare şi software de calculator
pentru conversia reţelelor de puncte de date
de altitudine (for converting elevation data
point clouds) primite de la dispozitive de
teledetecţie în date, şi pentru analiza, afişarea
şi imprimarea datelor în domeniul extracţiei,
manipulării, afişării şi înregistrării geografice
a caracteristicilor tridimensionale, calculatoare

şi software de calculator pentru gestionarea,
catalogarea şi recuperarea imaginilor geospaţiale, a produselor derivate din imagini
şi a altor produse de informaţii, prin
sincronizarea cataloagelor de date din diferite
locaţii de stocare, calculatoare şi software
de calculator pentru gestionarea, prelucrarea,
exploatarea şi difuzarea informaţiilor din imagini
în mişcare (motion imaginary intelligence),
computere şi software de calculatoare
pentru gestionarea, prelucrarea, exploatarea
şi difuzarea prezentărilor de planificare a
zborurilor către pilotii de aviaţie generală
şi controlorii de trafic aerian, radiouri
de comunicaţii interconectate, terminale de
comunicaţii de la bordul navelor alcătuite în
primul rând din antene, piedestale, dispozitive de
poziţionare, modemuri, convertizoare care cresc
frecvenţa, convertizoare care scad frecvenţa,
amplificatoare şi interfeţe de utilizator, terminale
de comunicaţii terestre alcătuite în primul
rând din antenele, piedestale, dispozitive de
poziţionare, modemuri, convertizoare care cresc
frecvenţa, convertizoare care scad frecvenţa,
amplificatoare şi interfeţe de utilizator, sisteme
de informaţii computerizate alcătuite în primul
rând din calculatoare şi software de calculator
pentru prelucrarea datelor, redactarea şi
afişarea datelor în domeniul sistemelor de
informaţii legate de recensăminte, sisteme
de informaţii medicale, sisteme inteligente
de distribuţie a energiei electrice, sisteme
de raportare şi prognozare meteorologică şi
sisteme de raportare şi prognozare în domeniul
mediului, echipamente de avionică, şi anume,
compresoare şi decompresoare ale semnalelor
de video, surse de alimentare, rafturi de
montare special adaptate pentru montarea
şi interconectarea aparatelor electronice,
procesoare de semnale aeropurtate pentru
interoperabilitatea şi direcţionarea reţelei,
comutatoare securizate de reţea, software
de calculator sub forma protocoalelor de
interconectare pentru a facilita schimbul de
mesaje electronice şi de date, legături de
date prin radiofrecvenţă (RF) pentru arme,
legături de date wireless UHF/VHF, componente
electronice fazate, şi anume, electronice cu
conformaţie de fază alcătuite în principal din
amplificatoare de putere şi care conţin, de
asemenea, amplificatoare de zgomot de nivel
scăzut, transformatoare de fază, unităţi de
decalare de timp, comutatoare de transmisie
şi recepţie, separatoare de reţea, combinatoare
de reţea, convertizoare care cresc frecvenţa,
convertizoare care scad frecvenţa, controlere
de reţea şi surse de alimentare ale reţelei
şi echipamente de control, şi anume, unităţi

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/04/2019

de control al antenei, unităţi de referinţă
pentru poziţie şi direcţie, unităţi de control
de transmisie/recepţie, controlere ale poziţiei
antenelor şi comutatoare de selecţie a benzii
de frecvenţă, sisteme de comunicaţii pentru
controlul traficului aerian formate din hardware
de calculator şi software de calculator pentru
afişarea, transmiterea, controlul, comutarea,
rutarea şi primirea de date meteorologice,
radiouri bidirecţionale pentru comunicarea de
voce, date, imagini şi video pentru utilizarea
de către armată şi alte agenţii guvernamentale,
radiouri de comunicaţii bidirecţionale, şi anume,
radiouri de comunicaţii de voce şi date operabile
pe mai multe benzi de frecvenţă pentru a permite
funcţionarilor de siguranţă publică şi echipelor de
intervenţie cum ar fi agenţiile de aplicare a legii,
paramedicii, pompierii şi personalul militar să
comunice în mod interoperabil unii cu alţii chiar
dacă respectivele lor infrastructuri preexistente
de comunicaţii ar putea fi incompatibile între
ele, sisteme de comunicaţii radio cu resurse
partajate pentru servicii publice şi aplicaţii
industriale, şi anume, staţiile de bază de celular
şi staţiile de bază radio mobile pentru radiouri
mobile şi fixe de comunicaţii bidirecţionale,
difuzoare pentru radiouri mobile de comunicaţii
bidirecţionale, difuzoare pentru radiouri imobile
de comunicaţii bidirecţionale, încărcătoare
de baterii pentru radiouri de comunicaţii
bidirecţionale, reţele de comunicaţii pe bază
de protocoale internet alcătuite în principal
din hardware de calculator şi software de
calculator pentru implementarea comunicaţiilor
interoperabile, module criptografice şi anume,
module electronice cu firmware încorporat
pentru criptarea datelor, circuite integrate, şi
anume, motoarele de criptare, adaptoare de
comunicaţii wireless prin frecvenţe radio, şi
anume, carduri de interfaţă de reţea, software
pentru operarea cardurilor de interfaţă de
reţea wireless prin frecvenţă radio, software
de comunicaţii pentru conectarea cardurilor
de interfaţă de reţea wireless prin frecvenţă
radio la o reţea de comunicaţii locală,
portaluri de reţele de radio compuse în
principal din calculatoare, comutatoare de
calculatoare şi software de calculator în
domeniul comunicaţiilor de voce şi date, software
de calculator pentru a fi utilizate în domeniul
controlului traficului aerian, şi anume, pentru
supravegherea, întreţinerea, administrarea,
depanarea şi configurarea software-ului de
calculator pentru monitorizarea performanţei
sistemelor de control al traficului aerian,
definirea cartografierii, încărcarea actualizărilor
de software şi a noilor versiuni, controlul
accesului, definirea utilizatorului, alocarea

circuitului, editarea hardware-ului, raportarea
recuperării şi a diagnosticării.
16. Blocnotesuri/carneţele,
blocnotesuri/
carneţele adezive, pixuri şi stilouri, pixuri cu
bilă, pixuri de marcare, carnete/caiete de notiţe,
carnete/caiete cu spirală, carnete/caiete de
hârtie, coperţi din piele pentru blocnotesuri/
carneţele de notiţe, blocnotesuri/carneţele de
notiţe, agrafe pentru hârtie, markere pentru
documente.
18. Genţi pentru cumpărături/sacoşe, genţi de
pânză, genţi pentru curieri, genţi de sport şi
rucsacuri/ghiozdane cu curele reglabile/bretele
din şnur şi buzunare/săculeţi cu fermoar.
21. Căni de cafea, sticle din plastic pentru apă,
vândute fără conţinut (goale), sticle din aluminiu
pentru apă, vândute fără conţinut (goale).
25. Îmbrăcăminte pentru bărbaţi şi femei, şi
anume, cămăşi, cămăşi cu guler fără nasturi,
tricouri, jachete, veste de vânt şi jachete
impermeabile.
35. Consultanţă şi consiliere în managementului
logisticii
în
domeniul
telecomunicaţiilor,
consultanţă în afaceri şi asistenţă comercială
în exploatarea/operarea sistemelor şi reţelelor
de telecomunicaţii pentru terţi, consultanţă în
afaceri şi asistenţă în domeniul managementului
reţelelor de telecomunicaţii, şi anume,
exploatarea/operarea şi administrarea reţelelor
de telecomunicaţii şi a legăturilor de comunicaţii
pentru terţi.
36. Servicii de brokeraj imobiliar comercial
(commercial real estate brokerage services).
37. Consultanţă tehnică în domeniul construcţiei
de clădiri cu instalaţii fixe pe pământ (pe
uscat), consultanţă tehnică şi asistenţă în
domeniul construcţiei, reparării şi întreţinerii
submarinelor şi navelor, consultanţă tehnică
privind instalarea, repararea şi întreţinerea
instalaţiilor mobile şi fixe pe pământ (pe
uscat), a sateliţilor şi a sistemelor de informaţii
conexe, şi anume, securitatea informaţiilor,
comunicaţii, produse cu microunde şi telemetrie
şi instrumente de măsura (instrumentation),
consultanţă tehnică şi asistenţă în domeniul
implementării echipamentelor şi sistemelor
de hardware pentru calculatoare, servicii de
upgradare a infrastructurii IT şi de comunicaţii, şi
anume, actualizarea hardware-ului de calculator
pentru IT şi sisteme de comunicaţii, servicii
de întreţinere a sistemelor de telecomunicaţii,
şi anume, întreţinerea echipamentelor de
comunicaţii radio, televiziune şi digitale pentru
terţi.
38. Consultanţă
tehnică
în
domeniul
comunicaţiilor prin satelit şi al comunicaţiilor prin
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sisteme conexe de informaţii de comunicaţii,
şi anume, prin comunicaţii prin transmisie prin
satelit, produse cu microunde şi prin telemetrie
şi instrumente de măsurare, consultanţă şi
asistenţă tehnică în domeniul telemetriei şi
comunicaţiilor securizate.
42. Consultanţă tehnică şi asistenţă în domeniul
avionicii,
consultanţă
privind
tehnologia
informaţiei în domeniile submarinelor şi navelor,
instalaţiilor mobile şi fixe pe pământ (pe
uscat), sateliţilor şi sistemelor de informaţii
conexe, şi anume, securitatea informaţiilor,
comunicaţii, produse cu microunde şi telemetrie
şi instrumente de măsură, proiectarea de
sisteme informatice pentru integrarea softwareului, servicii de întreţinere şi de informare
a utilizatorilor, sisteme de suport operare
pentru integrarea software-ului, servicii suport/
asistenţă de întreţinere şi de planificare
şi aprovizionare, şi furnizare de servicii
de asistenţă de control pentru reţele de
control prin satelit, sisteme de comunicaţii
de apărare în timp real, şi sistemele de
colectare a informaţiilor de apărare în timp real,
proiectare de sisteme informatice pentru suport
tehnic (engineering support) pentru lansări de
sateliţi, sisteme de comunicaţii implementate şi
sisteme implementate de colectare de informaţii,
consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul
de personalizare a produselor de hardware
de calculator şi produselor de software de
calculator, consultanţă şi asistenţă în domeniul
serviciilor de management/de gestionare a
programelor de calculator, cu serviciile de
management/de administrare a site-urilor de
calculator, şi implementarea şi managementul/
gestionarea reţelelor de comunicaţii fără fir
(wireless) ale altora şi servicii de management/
gestiune a legăturilor de comunicaţii, servicii de
suport/asistenţă tehnică, şi anume, depanare
în ceea ce priveşte diagnosticarea şi
testarea problemelor hardware şi software ale
computerului, furnizarea unui site web interactiv
care permite utilizatorilor să intre, să acceseze,
să monitorizeze şi să genereze rapoarte
de informare despre semnale de informaţii
concepute strategic şi tactic (designed strategic
and tactical signal intelligence information
reports), servicii de migrare a infrastructurii IT
şi de comunicaţii, servicii de implementare a
infrastructurii IT şi de comunicaţii, servicii de
suport tehnic, şi anume migrarea aplicaţiilor
centrului de date, a serverului şi a bazei
de date, servicii de migrare a datelor,
gestionarea serviciilor pe bază de tehnologii ale
informaţiilor (IT) securizate pentru terţi, şi anume,
managementul/gestionarea aplicaţiilor software
IT, managementul/gestionarea serviciilor de

întreprinderi, şi anume, gestionarea aplicaţiilor
de
software,
managementul/gestionarea
asigurării informaţiilor, şi anume, gestionarea
restricţiilor (gestionarea restrângerii accesului)
la reţea, date şi accesul la informaţii şi
gestionarea scanării şi eliminării datelor şi
programelor neautorizate din fişiere şi reţele
şi gestionarea securităţii cibernetice, şi anume,
întreţinerea de software de calculator referitoare
a securitatea calculatoarelor şi prevenirea
riscurilor asociate calculatoarelor, servicii de
consultanţă pentru hardware şi software de
calculator, consultanţă tehnică în domeniul
tehnologiei de telecomunicaţii, consultanţă
tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei (IT),
actualizarea şi întreţinerea de software de
calculator, servicii de integrare a tehnologiei
informaţiilor (IT), suport/asistenţă tehnică, şi
anume, monitorizarea sistemelor de reţea,
servicii de întreţinere software şi servicii de
monitorizare tehnică la distanţă a reţelelor
de calculatoare, servicii de calculator (servicii
informatice), şi anume, gestionarea de la
distanţă a sistemelor de tehnologia informaţiei
(IT) pentru terţi, planificarea, proiectarea şi
gestionarea sistemelor de tehnologia informaţiei
(IT), proiectare de hardware şi software de
calculator, proiectare de reţele de calculatoare
pentru terţi, servicii de asigurare a informaţiilor
pentru protejarea confidenţialităţii, integrităţii
şi disponibilităţii sistemelor de informaţii şi
a datelor de afaceri esenţiale ale altora, şi
anume proiectarea, implementarea şi operarea
securizată a sistemelor de comunicaţii şi
a retelelor de informaţii, pentru protejarea
confidentialităţii, integrităţii şi disponibilităţii
sistemelor de informaţii şi a datelor de afaceri
esenţiale ale altora, servicii de proiectare
a sistemelor de telecomunicaţii, şi anume
proiectarea echipamentelor de comunicaţii
radio, de televiziune şi digitale pentru terţi,
şi proiectarea şi integrarea sistemelor şi
reţelelor de calculatoare pentru terţi, şi anume,
proiectarea şi integrarea sistemelor telefonice,
a sistemelor de comunicaţii şi a sistemelor de
afişare.
45. Consultanţă şi asistenţă tehnică în
domeniul securităţii informaţiilor şi al
serviciilor desecuritate a informaţiilor pentru
comunicaţii devoce, date şi video securizate
şi nesecurizate,autorizarea utilizatorului,
recunoaştere şi criptarea mesajelor.

Se invocă prioritatea nr. 88/354415 din
25.03.2015 S.U.A., având starea
acceptată.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 03185
22/04/2019
DRAGOS-ION VASILESCU, CAL.
SERBAN VODA NR. 43, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROTELESHOP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii putand fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, producție de emisiuni
de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping.
───────

personalizată a articolelor decorative şi a
graficelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03187
22/04/2019
VANBET SRL, JUD. VASLUI, COM.
BANCA, VASLUI, ROMANIA

SĂLCIOARA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03188
22/04/2019
VANBET SRL, JUD. VASLUI, COM.
BANCA, VASLUI, ROMANIA

STOLNIC

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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03186
22/04/2019
IONUT FAN, SAT. STEFESTI
NR. 45, JUD. PRAHOVA, COM.
STEFESTI , PRAHOVA, ROMANIA

CALARE PE DOUA ROTI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Brodarea articolelor textile (tricouri, geci,
şepci, pantaloni) şi a articolelor de încălţăminte,
imprimarea articolelor textile (tricouri, geci, şepci,
pantaloni) şi a articolelor de încălţăminte,
confecţionarea personalizată a ceasurilor
decorative din metal şi lemn, confecţionarea

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03189
22/04/2019
VANBET SRL, JUD. VASLUI, COM.
BANCA, VASLUI, ROMANIA

NOBILIS

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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03190
22/04/2019
Cachan Capital Partners SRL,
STR. BUCIUMULUI NR. 8, SC.
A, AP. 4, JUD. BACĂU, ONEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

Dental Elite
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12; 26.04.04; 26.11.06
(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
7718 C), gri (Pantone 426 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate, publicitate pe internet, în domeniul
stomatologiei.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

(540)

───────

M 2019 03191
22/04/2019
GHID PE LITORAL SRL, STR.
VASILE LUPU NR. 41, CAMERA 1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

4trip
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.11; 27.07.17; 26.11.12;
18.05.01; 02.01.16; 02.01.23; 10.03.16
(591) Culori revendicate:albastru, mov, verde,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Organizarea de călătorii, servicii de rezervări
pentru călătorii turistice, rezervări de bilete
pentru transport aerian, servicii computerizate
de rezervări pentru călătorii, servicii de
rezervări oferite de agenții pentru tururi pentru
vizitarea obiectivelor turistice, servicii online
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor.
───────

