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

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 00384

(151)
23/04/2019

(732)
IONUT ADRIAN STAN

(540)
TRAVELSHIP

2 M 2019 02337

23/04/2019

GENERAL TRANSCOM SRL

PRIMAFARM SANATATE DIN
PRIMA FORTE GEL Reteta
proprie Farmacist Eugen Marcu
Gel Antiinflamator

3 M 2019 03192

23/04/2019

CASA DIN VIE TURISM SRL

CASA DIN VIE

4 M 2019 03193

23/04/2019

ROBERT COSTEA

Decora NEW CONCEPT

5 M 2019 03194

23/04/2019

ASOCIATIA METROPOLITANA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA TRANSPORTULUI
PUBLIC BRASOV

AMDDTPBv ASOCIAŢIA
METROPOLITANĂ PENTRU
DEZVOLTARE DURABILĂ A
TRANSPORTULUI PUBLIC
BRAŞOV

6 M 2019 03195

23/04/2019

S.C. HOLM TECHNOLOGY
LIMITED S.R.L.

HOLM TECHNOLOGY

7 M 2019 03196

23/04/2019

FLORIN-RADU MALIŢA

RAWMANIA.TRAVEL

8 M 2019 03197

23/04/2019

GREEN IDEAS GROUP MTC
SRL

Gospodina

9 M 2019 03198

23/04/2019

GREEN IDEAS GROUP MTC
SRL

Casa Frumoasă

10 M 2019 03199

23/04/2019

MACOMI MPS LOGISTIC S.R.L. MPS LOGISTIC

11 M 2019 03200

23/04/2019

AISI SOLUTIONS S.R.L.

aisi

12 M 2019 03201

23/04/2019

CLEMENTINA LAURA BUSE

IZVORUL VIERULUI

13 M 2019 03202

23/04/2019

Asociatie GoGreate

ELEMENTUM

14 M 2019 03203

23/04/2019

SURSA SRL

KLIPA

15 M 2019 03204

23/04/2019

S.C. NATURO JUICE SRL

Naturo Juice Sănătate din natură
în fiecare picătură.

16 M 2019 03205

23/04/2019

JACK AMG SRL

Jack RESTAURANT

17 M 2019 03206

23/04/2019

ADA MASTER GRUP SRL

ADA GRUP DACĂ ŢII LA CASĂ

18 M 2019 03207

23/04/2019

FLORENTINA GABRIELA DIMA BURGĂRESCU Bucate
adevărate Pe săturate

19 M 2019 03208

23/04/2019

LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB SRL

LIFESTYLE CARD

20 M 2019 03209

23/04/2019

LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB SRL

LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
21 M 2019 03210

(151)
23/04/2019

(732)
SC GROUP ALLIO ROMANIA
SRL

22 M 2019 03211

23/04/2019

SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

Fares 1929 REŢETĂ Originală

23 M 2019 03212

23/04/2019

SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

Fares 1929 CULTURI PROPRII

24 M 2019 03213

23/04/2019

PAVEL GOLOVIN

BRUTĂRIE GEORGIANĂ
BULKA

25 M 2019 03214

23/04/2019

ADRIAN MIHAIL STOICA

JUST ASIG

26 M 2019 03215

23/04/2019

VIOREL PETRE

Crama Petre

27 M 2019 03216

23/04/2019

DRAGOS VILCEANU

PITAGORA.COM.RO

28 M 2019 03217

23/04/2019

DRAGOS VILCEANU

IMOBILIARE.NET

29 M 2019 03218

23/04/2019

DRAGOS VILCEANU

MLSROMANIA.RO

30 M 2019 03219

23/04/2019

DRAGOS VILCEANU

MLS.RO

31 M 2019 03220

23/04/2019

PASCOVSKI CLAUDIU
VICTORIAN
ALEXANDRU CATALIN MICA

DALINDA RECORDS

32 M 2019 03221

23/04/2019

ELIROS SRL

Fabrica Dulce Cofetărie Patiserie
Înghețată

3

(540)
ALLIO GRUP
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00384
23/04/2019
IONUT ADRIAN STAN, STR.
BRAŞOV NR. 26, BL. 718, SC.
A, ET. 7, AP.27, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
şi materiale de pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide
───────

TRAVELSHIP
(531)

Clasificare Viena: 03.07.17; 02.09.04;
29.01.13; 27.05.17; 26.11.01
(591) Culori revendicate:galben, verde
deschis, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, servicii de turism respectiv organizare
de călătorii, excursii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
restaurante şi cazare, servicii de restaurante.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02337
23/04/2019
GENERAL TRANSCOM SRL, STR.
PETRU RAREŞ NR. 12, BL. B7, AP.
34, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
ROMANIA
APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

PRIMAFARM SANATATE DIN
PRIMA FORTE GEL Reteta
proprie Farmacist Eugen
Marcu Gel Antiinflamator

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03192
23/04/2019
CASA DIN VIE TURISM SRL,
STR. VALEA NUCETULUI NR.23,
JUD. PRAHOVA , URLAȚI, 106300,
PRAHOVA, ROMANIA

CASA DIN VIE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03193
23/04/2019
ROBERT COSTEA, BLD.
BELVEDERE NR. 12, SC. A, AP.
7, JUD. BACĂU, ONEŞTI, BACĂU,
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 03194
23/04/2019
ASOCIATIA METROPOLITANA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA TRANSPORTULUI
PUBLIC BRASOV, BLD. EROILOR
NR. 8, AP. CAM 212, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Decora NEW CONCEPT
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
───────

AMDDTPBv ASOCIAŢIA
METROPOLITANĂ PENTRU
DEZVOLTARE DURABILĂ
A TRANSPORTULUI
PUBLIC BRAŞOV

(591)

Culori revendicate:verde deschis,
turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 03195
23/04/2019
S.C. HOLM TECHNOLOGY
LIMITED S.R.L., STR.
ŢĂRĂNCUŢEI NR. 19, PARTER,
SC. B, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, SUCEAVA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

HOLM TECHNOLOGY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru

înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (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 03196
23/04/2019
FLORIN-RADU MALIŢA, COMUNA
VÎRCIOROG NR. 76A, JUD.
BIHOR, SAT VÎRCIOROG, BIHOR,
ROMANIA
INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

RAWMANIA.TRAVEL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
02.01.16; 02.01.30
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

M 2019 03197
23/04/2019
GREEN IDEAS GROUP MTC SRL,
STR. JIRULUI, NR. 6, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Gospodina
(531)

Clasificare Viena: 09.07.19; 27.05.02;
29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, vopsele anto-vegetative, vopsele
bactericide, vopsele ceramice, vopsele email,
vopsele ignifuge, agenti de îngroşare pentru
vopsele, diluanţi pentru vopsele, vopsea de
protecţie pentru lemn, coloranţi, lacuri şi vopsele,
lacuri, vopsea pentru exterior, vopsea pentru
interior, vopsea de uz casnic, vopsea rezistentă
la coroziune, aditivi pentru vopsele, coloranţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri şi alte
vopsele, vopsele şi coloranţi, vopsele antistatice,
vopsele termorezistente, vopsele metalizate,
vopsele în ulei, vopsele pentru podea, vopsele
pentru birou, vopsele de hidroizolaţie, vopsele
pentru construcţii, vopsele pentru decorare,
vopsele din răşini sintetice, vopsele pentru
prevenirea ruginii, vopsele utilizate pentru
prevenirea mucegaiului, vopsele pentru protecţie
împotriva incendiilor, produse pentru protejarea
betonului (vopsele), preparate folosite pentru
grunduire (vopsele), preparate rezistente la
umezeală (vopsele), vopsele de protecţie contra
coroziunii, vopsele reflectorizante în formă de
spray.
3. Detergenţi, detergenţi pentru rufe, detergenţi
de uz menajer, detergenţi pentru spălarea
vaselor, detergenţi pentru vasul wc, detergenţi
de uz casnic, detergenţi sintetici pentru
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îmbrăcăminte, detergenţi sub formă de
spumă, produse pentru intensificarea acţiunii
detergenţilor, detergenţi pentru maşina de spălat
vase, detergenţi lichizi pentru maşina de spălat
vase, detergenţi pentru maşini de spălat vase
sub formă de gel, detergenţi, alţii decât cei
folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi
decât cei de uz medical, detergenţi pentru
curăţarea automobilelor, detergenţi ecologici de
rufe, detergenţi de rufe pentru curăţare de uz
menajer, produse pentru îndepărtarea lacului
de pardoseală, produse de curăţare pentru
piatră, produse de curăţare pentru metale,
produse de curăţare a cromului, produse de
curăţare pentru vehicule, produse de curăţare
pentru parbriz, produse de curăţare de uz
casnic, produse pentru curăţarea geamurilor
(de lustruire), produse de curăţare sub formă
de spume, produse pentru curăţarea litierelor
care includ dezodorizante, produse de curăţare
dizolvante sub formă de emulsie, produse sub
formă de spray pentru curăţarea geamurilor,
batiste impregnate cu produse pentru curăţarea
ochelarilor de vedere, solvenţi pe bază de alcool
utilizaţi ca produse de curăţare, produse de
curăţare sub formă de spray de uz casnic,
produse de curăţare sub formă de spray
pentru materiale textile, balsamuri pentru rufe,
bureţi abrazivi dentru satinare, bureţi impregnaţi
cu produse de toaletă, bureţi impregnaţi
cu săpun, cârpe impregnate pentru lustruit,
ceară antiderapantă pentru dusumele, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
pentru lustruit, pudre de lustruire, preparate
pentru lustruire, ceară preparată pentru lustruire,
produse pentru lustruirea mobile, produse pentru
lustruirea podelelor, produse lichide pentru
lustruirea podelelor, produse pentru curăţarea
geamurilor (de lustruire), preparate de curăţare
pentru sticlă, substanţe de curăţare pentru
uz casnic, preparate de curăţare pentru plăci
de gresie, preparate chimice de curăţare
pentru uz casnic, decapanţi pentru ceară de
pardoseli (preparate pentru curăţare), serveţele
de hârtie impregnate pentru curăţarea vaselor
de bucătărie, preparate de curăţenie pentru baie,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curăţeniei, produse de lustruit,
substanţe naturale de lustruit pentru podele,
substanţe degresante, lichide degresante, soluţii
pentru curăţarea covoarelor, produse pentru
curăţarea mobilierului, săpunuri, calupuri de
săpun de toaletă, odorizante de cameră,
odorizante, săpun lichid, săpun deodorant,
săpun dezinfectant, săpun antiperspirant, uleiuri
esenţiale aromate, săpun detergent, săpunuri
parfumate, săpunuri cosmetice, săpunuri de
faţă, săpunuri pentru toaletă, săpunuri pentru

mâini, săpun pentru igiena personală, bureţi
impregnaţi cu săpun, rezerve de săpun de mâini
pentru dozatoare, săpun de uz casnic, săpun
praf, săpun detergent, săpunuri de rufe, săpun
lichid pentru rufe, sprayuri odorizante pentru
cameră, articole de parfumerie şi odorizante,
preparate pentru curăţare şi odorizante,
beţişoare parfumate, şerveţele parfumate,
uleiuri parfumate, beţişoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, săculeţe parfumate.
4. Lumânări parfumate, lumânări plutitoare,
lumânări parfumate pentru aromaterapie,
lumânări pentru iluminare nocturna, lumânări
pentru ocazii speciale, elemente decorative
pentru iluminarea pomului de Craciun (lumânări).
5. Săpun medicinal.
20. Saltele, saltele cu arcuri, saltele de pat,
saltele de dormit, mobilă, mobilier, oglinzi, rame
pentru tablouri, produse din lemn şi anume:
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, placarde din lemn sau plastic, elemente
mobile (decoraţiuni), paturi, aşternuturi, saltele
şi perne, mobilă de metal, mobilă de birou, uşi
pentru mobilă, postamente (mobilă), suporturi
pentru cărţi (mobilă), dulapuri index (mobilă),
mese de computer (mobilă), dulapuri pentru
prosoape (mobilă), bănci (mobilă), jaluzele
interioare (mobilă), jaluzele verticale, suporturi şi
anume: suporturi de prezentare, suporturi pentru
umbrele, suporturi pentru draperii, nu cele din
materiale textile, suporturi pentru flori (mobilă),
suporturi pentru pălării, suporturi de prosoape
(mobilă), suporturi pentru rame de tablouri,
scaune, cufere pentru jucării, cufere nemetalice,
comode, cuiere nemetalice, agăţătoare pentru
haine, cârlig nemetalic de agăţat haine, cuiere,
suporturi de draperii, altele decât cele din
material textil, cârlige pentru draperii, şine pentru
draperii, inele pentru draperii, galerii pentru
draperii, role pentru draperii, perne, rame pentru
broderie, rame de tablouri, jaluzele interioare
(mobilă), jaluzele de interior, din material textil,
scaune, scaune din metal, vitrine (mobilă),
mese, suporturi pentru umbrele, jaluzele din
lemn ţesute (mobilă), cârlige nemetalice pentru
decoraţiuni de perete (gen tapiserii, covoraşe),
decoraţiuni din ceramică pentru uşi, decoraţiuni
pentru uşi, din plastic.
21. Dozatoare de săpun, suporturi pentru săpun
lichid, dispozitive pentru săpun lichid, recipiente
pentru săpun, suporturi pentru săpunuri, aparat
pentru parfumarea aerului, bureţi abrazivi, bureţi
abrazivi de bucătărie sau de uz casnic, bureţi
abrazivi pentru bucătarie, bureţi abrazivi pentru
utilizare în bucătărie (curăţare), bureţi de
menaj, bureţi pentru vase, cârpe de curăţat,
cârpe de curăţat din microfiber, cârpe de
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şters praful, cârpe pentru curăţare, cârpe
pentru curăţat podeaua, cârpe pentru lustruit,
savoniere, suporturi pentru beţisoare parfumate,
ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curatare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, portelan
şi faianţă neincluse, suporturi din sticlă pentru
lumânări, suporturi de lumânări din sticlă,
suporturi pentru lumânări.
27. Articole decorative pentru perete (netextile),
articole netextile, decorative pentru pereţi,
lucrate manual, elemente decorative de perete,
nu din materiale textile, tapiserii murale
(elemente decorative pentru pereţi fabricate din
material netextil), tapet sub formă de căptuşeli
de perete adezive şi decorative, de mărimea
camerei, covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi
alte articole de pardoseală, tapet, cu excepţia
celui din materiale textile, decoraţiuni de perete
şi tavan, nu din material textil.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03198
23/04/2019
GREEN IDEAS GROUP MTC SRL,
STR. JIRULUI, NR. 6, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Casa Frumoasă
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 07.01.09;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591)

Culori revendicate:gri, verde deschis,
verde închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, vopsele anto-vegetative, vopsele
bactericide, vopsele ceramice, vopsele email,
vopsele ignifuge, agenti de îngroşare pentru
vopsele, diluanţi pentru vopsele, vopsea de
protecţie pentru lemn, coloranţi, lacuri şi vopsele,
lacuri, vopsea pentru exterior, vopsea pentru
interior, vopsea de uz casnic, vopsea rezistentă
la coroziune, aditivi pentru vopsele, coloranţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri şi alte
vopsele, vopsele şi coloranţi, vopsele antistatice,
vopsele termorezistente, vopsele metalizate,
vopsele în ulei, vopsele pentru podea, vopsele
pentru birou, vopsele de hidroizolaţie, vopsele
pentru construcţii, vopsele pentru decorare,
vopsele din răşini sintetice, vopsele pentru
prevenirea ruginii, vopsele utilizate pentru
prevenirea mucegaiului, vopsele pentru protecţie
împotriva incendiilor, produse pentru protejarea
betonului (vopsele), preparate folosite pentru
grunduire (vopsele), preparate rezistente la
umezeală (vopsele), vopsele de protecţie contra
coroziunii, vopsele reflectorizante în formă de
spray.
3. Detergenţi, detergenţi pentru rufe, detergenţi
de uz menajer, detergenţi pentru spălarea
vaselor, detergenţi pentru vasul wc, detergenţi
de uz casnic, detergenţi sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenţi sub formă de
spumă, produse pentru intensificarea acţiunii
detergenţilor, detergenţi pentru maşina de spălat
vase, detergenţi lichizi pentru maşina de spălat
vase, detergenţi pentru maşini de spălat vase
sub formă de gel, detergenţi, alţii decât cei
folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi
decât cei de uz medical, detergenţi pentru
curăţarea automobilelor, detergenţi ecologici de
rufe, detergenţi de rufe pentru curăţare de uz
menajer, produse pentru îndepărtarea lacului
de pardoseală, produse de curăţare pentru
piatră, produse de curăţare pentru metale,
produse de curăţare a cromului, produse de
curăţare pentru vehicule, produse de curăţare
pentru parbriz, produse de curăţare de uz
casnic, produse pentru curăţarea geamurilor
(de lustruire), produse de curăţare sub formă
de spume, produse pentru curăţarea litierelor
care includ dezodorizante, produse de curăţare
dizolvante sub formă de emulsie, produse sub
formă de spray pentru curăţarea geamurilor,
batiste impregnate cu produse pentru curăţarea
ochelarilor de vedere, solvenţi pe bază de alcool
utilizaţi ca produse de curăţare, produse de
curăţare sub formă de spray de uz casnic,
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produse de curăţare sub formă de spray
pentru materiale textile, balsamuri pentru rufe,
bureţi abrazivi dentru satinare, bureţi impregnaţi
cu produse de toaletă, bureţi impregnaţi
cu săpun, cârpe impregnate pentru lustruit,
ceară antiderapantă pentru dusumele, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
pentru lustruit, pudre de lustruire, preparate
pentru lustruire, ceară preparată pentru lustruire,
produse pentru lustruirea mobile, produse pentru
lustruirea podelelor, produse lichide pentru
lustruirea podelelor, produse pentru curăţarea
geamurilor (de lustruire), preparate de curăţare
pentru sticlă, substanţe de curăţare pentru
uz casnic, preparate de curăţare pentru plăci
de gresie, preparate chimice de curăţare
pentru uz casnic, decapanţi pentru ceară de
pardoseli (preparate pentru curăţare), serveţele
de hârtie impregnate pentru curăţarea vaselor
de bucătărie, preparate de curăţenie pentru baie,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curăţeniei, produse de lustruit,
substanţe naturale de lustruit pentru podele,
substanţe degresante, lichide degresante, soluţii
pentru curăţarea covoarelor, produse pentru
curăţarea mobilierului, săpunuri, calupuri de
săpun de toaletă, odorizante de cameră,
odorizante, săpun lichid, săpun deodorant,
săpun dezinfectant, săpun antiperspirant, uleiuri
esenţiale aromate, săpun detergent, săpunuri
parfumate, săpunuri cosmetice, săpunuri de
faţă, săpunuri pentru toaletă, săpunuri pentru
mâini, săpun pentru igiena personală, bureţi
impregnaţi cu săpun, rezerve de săpun de mâini
pentru dozatoare, săpun de uz casnic, săpun
praf, săpun detergent, săpunuri de rufe, săpun
lichid pentru rufe, sprayuri odorizante pentru
cameră, articole de parfumerie şi odorizante,
preparate pentru curăţare şi odorizante,
beţişoare parfumate, şerveţele parfumate,
uleiuri parfumate, beţişoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, săculeţe parfumate.
4. Lumânări parfumate, lumânări plutitoare,
lumânări parfumate pentru aromaterapie,
lumânări pentru iluminare nocturna, lumânări
pentru ocazii speciale, elemente decorative
pentru iluminarea pomului de Craciun (lumânări).
5. Săpun medicinal.
20. Saltele, saltele cu arcuri, saltele de pat,
saltele de dormit, mobilă, mobilier, oglinzi, rame
pentru tablouri, produse din lemn şi anume:
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, placarde din lemn sau plastic, elemente
mobile (decoraţiuni), paturi, aşternuturi, saltele
şi perne, mobilă de metal, mobilă de birou, uşi
pentru mobilă, postamente (mobilă), suporturi
pentru cărţi (mobilă), dulapuri index (mobilă),

mese de computer (mobilă), dulapuri pentru
prosoape (mobilă), bănci (mobilă), jaluzele
interioare (mobilă), jaluzele verticale, suporturi şi
anume: suporturi de prezentare, suporturi pentru
umbrele, suporturi pentru draperii, nu cele din
materiale textile, suporturi pentru flori (mobilă),
suporturi pentru pălării, suporturi de prosoape
(mobilă), suporturi pentru rame de tablouri,
scaune, cufere pentru jucării, cufere nemetalice,
comode, cuiere nemetalice, agăţătoare pentru
haine, cârlig nemetalic de agăţat haine, cuiere,
suporturi de draperii, altele decât cele din
material textil, cârlige pentru draperii, şine pentru
draperii, inele pentru draperii, galerii pentru
draperii, role pentru draperii, perne, rame pentru
broderie, rame de tablouri, jaluzele interioare
(mobilă), jaluzele de interior, din material textil,
scaune, scaune din metal, vitrine (mobilă),
mese, suporturi pentru umbrele, jaluzele din
lemn ţesute (mobilă), cârlige nemetalice pentru
decoraţiuni de perete (gen tapiserii, covoraşe),
decoraţiuni din ceramică pentru uşi, decoraţiuni
pentru uşi, din plastic.
21. Dozatoare de săpun, suporturi pentru săpun
lichid, dispozitive pentru săpun lichid, recipiente
pentru săpun, suporturi pentru săpunuri, aparat
pentru parfumarea aerului, bureţi abrazivi, bureţi
abrazivi de bucătărie sau de uz casnic, bureţi
abrazivi pentru bucătarie, bureţi abrazivi pentru
utilizare în bucătărie (curăţare), bureţi de
menaj, bureţi pentru vase, cârpe de curăţat,
cârpe de curăţat din microfiber, cârpe de
şters praful, cârpe pentru curăţare, cârpe
pentru curăţat podeaua, cârpe pentru lustruit,
savoniere, suporturi pentru beţisoare parfumate,
ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curatare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, portelan
şi faianţă neincluse, suporturi din sticlă pentru
lumânări, suporturi de lumânări din sticlă,
suporturi pentru lumânări.
27. Articole decorative pentru perete (netextile),
articole netextile, decorative pentru pereţi,
lucrate manual, elemente decorative de perete,
nu din materiale textile, tapiserii murale
(elemente decorative pentru pereţi fabricate din
material netextil), tapet sub formă de căptuşeli
de perete adezive şi decorative, de mărimea
camerei, covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi
alte articole de pardoseală, tapet, cu excepţia
celui din materiale textile, decoraţiuni de perete
şi tavan, nu din material textil.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03199
23/04/2019
MACOMI MPS LOGISTIC S.R.L.,
COMUNA AŞTILEU NR. 151A,
JUD.BIHOR, SAT CHISTAG,
BIHOR, ROMANIA
INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03200
23/04/2019
AISI SOLUTIONS S.R.L., STR.
DRISTORULUI NR. 112, BL.
13, SC. B, AP. 57, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MPS LOGISTIC
(531)

Clasificare Viena: 24.15.21; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
7473C), gri-deschis (Pantone Cool
Grey 9C), gri-închis (Pantone 7540C),
negru (Pantone Neutral Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

aisi
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Huse pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane, huse pentru telefoane (special
adaptate), încărcătoare, căști audio, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, cabluri
USB, cabluri audio, huse pentru tablete, huse
din piele pentru tablete, huse pentru calculatoare
tabletă, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, curele pentru camere foto, ceasuri
inteligente, telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru telefoane (special
adaptate), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încărcătoare, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu căști audio, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu protecții de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cabluri USB, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cabluri audio, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse din piele pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
calculatoare tabletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
de telefoane mobile pentru bord, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
pentru camere foto, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente sub formă de ceas
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu curele de ceas, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
telefoane (special adaptate), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu incarcatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căști audio, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu protecții de ecran sub formă
de folii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri USB, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri
audio, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse din piele pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru calculatoare tabletă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi de telefoane
mobile pentru bord, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu curele pentru
camere foto, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceasuri inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu telefoane inteligente sub formă de ceas
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu curele de ceas, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ceasuri, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de trageri la sorți cu premii în scopuri
promoționale, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, promovare de
evenimente speciale, promovare de produse
și servicii pentru terți, publicitate, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate online.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03201
23/04/2019
CLEMENTINA LAURA BUSE, STR.
CODRII NEAMTULUI NR. 13, BL.
NB1 BIS, SC. 1, AP. 56, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

IZVORUL VIERULUI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape nimerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor (aici
intră tot ce cuprinde clasa 32 din Clasificarea
Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03202
23/04/2019
Asociatie GoGreate, STR. SESUL
DE JOS NR. 1311, JUDEŢ CLUJ,
GILAU, CLUJ, ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

ELEMENTUM

(540)
(511)

M 2019 03203
23/04/2019
SURSA SRL, ŞOS. ARCU NR.
2A, C2/2, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

KLIPA

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 protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03204
23/04/2019
S.C. NATURO JUICE SRL, STR.
LUCIAN BLAGA NR. 2, BL. A53,
SC. D, ET. 5, AP. 18, JUDEŢ
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Naturo Juice Sănătate din
natură în fiecare picătură.
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Sucuri naturale, smoothies, siropuri de
fructe.
───────

M 2019 03205
23/04/2019
JACK AMG SRL, STR.
RASARITULUI NR. 6, JUDEŢ
TIMIŞ, RECAS, TIMIȘ, ROMANIA
KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

Jack RESTAURANT
(531)

Clasificare Viena: 09.07.01; 09.07.19;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurant.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03206
23/04/2019
ADA MASTER GRUP SRL, STR.
TRANDAFIRILOR NR. 13, JUDEŢ
NEAMŢ, CORDUN, 617135,
NEAMȚ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

ADA GRUP DACĂ
ŢII LA CASĂ

BURGĂRESCU Bucate
adevărate Pe săturate

(531)

Clasificare Viena: 07.01.09; 07.01.24;
03.13.18; 03.13.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri.
───────

M 2019 03207
23/04/2019
FLORENTINA GABRIELA DIMA,
STR. POARTA LUNCII NR. 112A,
JUDEŢ GIURGIU, BOLINTIN VALE,
GIURGIU, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 01.01.01; 01.01.05;
02.09.25; 08.07.25; 26.01.01; 26.01.16;
26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurant şi bistro, servicii oferite de un bar,
snack-bar-uri, cafenea, servicii de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03208
23/04/2019
LIFESTYLE TRAVEL & GOURMET
CLUB SRL, STR. SEVASTOPOL
NR. 24, ET. 6, BIROU 602/3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LIFESTYLE CARD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Emitere de carduri de credit de fidelitate,
servicii referitoare la carduri de credit pentru
membru, servicii referitoare la carduri de credit
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pentru reduceri, pentru călătorii, restaurante,
organizări de evenimente.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03209
23/04/2019
LIFESTYLE TRAVEL & GOURMET
CLUB SRL, STR. SEVASTOPOL
NR. 24, ET. 6, BIROU 602/3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 03210
23/04/2019
SC GROUP ALLIO ROMANIA
SRL, STR. GĂRII NR. 19, ET.
1 ŞI SUPRAFATA DE 1.088,91
M.P. PARTER, JUDEŢUL ILFOV,
COMUNA MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

ALLIO GRUP
(531)

LIFESTYLE TRAVEL
& GOURMET CLUB
(531)

Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Emitere de carduri de credit de fidelitate,
servicii referitoare la carduri de credit pentru
membru, servicii referitoare la carduri de credit
pentru reduceri, pentru călătorii, restaurante,
organizări de evenimente.
───────

Clasificare Viena: 05.01.16; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03211
23/04/2019
SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

plante medicinale, ceaiurilor şi infuziilor din fructe
şi/sau plante nemedicinale, băuturilor pe bază de
ceai, fructe şi/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheaţă (iced tea), cu excepţia transportului,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, realizarea
de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse, informaţii şi sfaturi comerciale, servicii
de asistenţă comercială, servicii de import-export
cu produse de tipul celor prezentate.
───────

(210)
(151)
(732)

Fares 1929 REŢETĂ Originală
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.24; 27.07.11; 26.01.14;
26.01.16; 26.01.18; 02.09.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esenţiale, creme, geluri şi unguente
(produse cosmetice).
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, soluţii şi băuturi din
plante
medicinale.
30. Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale, băuturi pe
bază de ceai, fructe şi/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheaţă (iced tea).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de marketing, servicii
de promovare, servicii de comerţ şi
regruparea în avantajul terţilor a ceaiurilor
medicinale,
infuziilor
şi
ceaiurilor
din
plante medicinale, suplimentelor alimentare şi
produselor farmaceutice din plante medicinale
în orice formă de condiţionare, a siropurilor,
tincturilor, extractelor, cremelor, unguentelor,
capsulelor, comprimatelor, uleiurilor, soluţiilor şi
loţiunilor, ovulelor, supozitoarelor şi băuturilor din

(540)

M 2019 03212
23/04/2019
SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

Fares 1929 CULTURI PROPRII
(531)

(591)
(511)

Clasificare Viena: 05.13.09; 06.19.01;
06.19.09; 11.03.04; 25.01.19; 05.03.13;
05.03.15; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.11;
29.01.15
Culori revendicate:verde, roşu, galben,
albastru, violet
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, soluţii şi băuturi din
plante
medicinale.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de marketing, servicii
de promovare, servicii de comerţ şi
regruparea în avantajul terţilor a ceaiurilor
medicinale,
infuziilor
şi
ceaiurilor
din
plante medicinale, suplimentelor alimentare şi
produselor farmaceutice din plante medicinale
în orice formă de condiţionare, a siropurilor,
tincturilor, extractelor, cremelor, unguentelor,
capsulelor, comprimatelor, uleiurilor, soluţiilor şi
loţiunilor, ovulelor, supozitoarelor şi băuturilor din
plante medicinale, ceaiurilor şi infuziilor din fructe
şi/sau plante nemedicinale, băuturilor pe bază de
ceai, fructe şi/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheaţă (iced tea), cu excepţia transportului,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse (promovare), informaţii şi sfaturi
comerciale, servicii de asistenţă comercială,
servicii de import-export cu produse de tipul celor
prezentate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03213
23/04/2019
PAVEL GOLOVIN, STR. DIMITRIE
RALLET NR. 33, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BRUTĂRIE
GEORGIANĂ BULKA
(531)

Clasificare Viena: 07.01.13; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.24
(591) Culori revendicate:portocaliu
(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.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03214
23/04/2019
ADRIAN MIHAIL STOICA, STR.
SAVINESTI NR. 5, BL. A, ET. 6,
AP. 33, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(740)

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

JUST ASIG

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

(210)
(151)
(732)

───────

M 2019 03215
23/04/2019
VIOREL PETRE, STR. ORADEA
NR. 31, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021217, BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Crama Petre

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

(540)
(511)

(540)
(511)

M 2019 03216
23/04/2019
DRAGOS VILCEANU, STR.
PESCARUSULUI NR. 37,
OSTRATU, JUDEŢUL ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

PITAGORA.COM.RO

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

IMOBILIARE.NET

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

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03218
23/04/2019
DRAGOS VILCEANU, STR.
PESCĂRUȘULUI NR. 37,
OSTRATU, JUDEŢUL ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

MLSROMANIA.RO

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

───────

(210)
(151)
(732)

M 2019 03217
23/04/2019
DRAGOS VILCEANU, STR.
PESCARUSULUI NR. 37,
OSTRATU, JUDEŢUL ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03219
23/04/2019
DRAGOS VILCEANU, STR.
PESCĂRUȘULUI NR. 37,
OSTRATU, JUDEŢUL ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

MLS.RO

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03220
23/04/2019
PASCOVSKI CLAUDIU
VICTORIAN, STR. NANTERRE NR.
15, BL. C7, SC. 2, AP. 3, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, 200185, DOLJ,
ROMANIA
ALEXANDRU CATALIN MICA,
STR. MEMORANDULUI NR. 49,
AP. 10, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300206, TIMIȘ, ROMANIA

și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare.
35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

DALINDA RECORDS

Fabrica Dulce Cofetărie
Patiserie Înghețată

(531)

Clasificare Viena: 26.02.01; 26.07.09;
26.03.01; 27.05.01; 27.05.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate și instrumente pentru
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.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire, foi, folii

M 2019 03221
23/04/2019
ELIROS SRL, COMUNA
SLATIOARA, JUD. VÂLCEA,
MILOSTEA, VALCEA, ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 08.01.07; 02.09.01;
27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roz, maro, gri, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

LISTA CONTINAND CERERILE DE INREGISTRARE MARCA
PROVENITE DIN CONVERSIA CERERILOR DE MARCA
COMUNITARA PUBLICATE IN VEDEREA DESCHIDERII
PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02855
22/07/2009
ALCOHOL COUNTERMEASURE
SYSTEMS (INTERNATIONAL)
INC., 60 INTERNATIONAL
BOULEVARD ONTARIO,
TORONTO, M9W 6J2, CANADA
PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

ALCOLOCK

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive pentru blocarea unui vehicul ca
răspuns la detectarea de alcool în sângele
operatorului său pretins, dispozitive pentru
blocarea unui vehicul ca răspuns la măsurarea
cantităţii de alcool care depăşeşte pragul de
siguranţă în sângele operatorului său pretins,
dispozitive de testare a alcoolului în aerul
respirat.
37. Servicii de instalare şi reparare a
dispozitivelor pentru blocarea unui vehicul ca
răspuns la detectarea de alcool în sângele
operatorului său pretins, dispozitivelor pentru
blocarea unui vehicul ca răspuns la măsurarea
cantităţii de alcool care depăşeşte pragul de
siguranţă în sângele operatorului său pretins,
dispozitivelor de testare a alcoolului în aerul
respirat.
───────

ERATA

La depozitul M 2019 01873, din 13.03.2019, publicat în data
de 20.03.2019, dintr-o eroare materială numele solicitantului a
fost scris gresit.

Corect este: SUPPORT SOFTWARE QUALITY ELIT CONSULTING
SRL

