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Cereri Mărci publicate în 01/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 01920 25/03/2019 IGROW TRADE MANAGEMENT

SRL
NOBILIUM

2 M 2019 02012 25/03/2019 MIHAELA SORINA DRAGOMIR ArenaMed Priviri limpezi. Inimi
Puternice. Fără compromisuri.

3 M 2019 02236 25/03/2019 CRISTINEL IRIMIA SE ŞTIRI ESENŢIALE

4 M 2019 02237 25/03/2019 SPOT EVENTS CREW SRL Spot Events

5 M 2019 02238 25/03/2019 BUCHAREST TEAM SECURITY
SRL

BST BUCHAREST SECURITY
TEAM

6 M 2019 02239 25/03/2019 SC ACCESS TECHNO
SERVICESS SRL

ATS - ACCESS TECHNO
SERVICESS

7 M 2019 02240 25/03/2019 ASOCIAŢIA CULTURALĂ
ROMANTIC ART

FESTIVALUL "VOCI DE ÎNGERI"
SUCEAVA

8 M 2019 02241 25/03/2019 FORM SPACE EVENTS SRL Stories by FORM

9 M 2019 02242 25/03/2019 SC SALCONSERV FOOD SRL Mr. JACK'S

10 M 2019 02243 25/03/2019 CLUB SPORTIV SKYTRIBE SKYTRIBE

11 M 2019 02244 25/03/2019 MIRCEA TURDEAN
CONSTANTIN

CucuBau PHOTOBOOTH

12 M 2019 02245 25/03/2019 ISTVAN BALAZS BIRTALAN
BOTOND LEHEL ILYES-TOTH
MONIKA KOZMA

AGRO.MANIA.EXPO

13 M 2019 02246 25/03/2019 NATURALIS S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
GlucoSuport

14 M 2019 02247 25/03/2019 NATURALIS S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
Ginkgofort

15 M 2019 02248 25/03/2019 NATURALIS S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
FeminoSuport

16 M 2019 02249 25/03/2019 NATURALIS S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
Imunovit

17 M 2019 02250 25/03/2019 NATURALIS S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
MemoSuport

18 M 2019 02251 25/03/2019 NATURALIS S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
Prostafort

19 M 2019 02252 25/03/2019 NATURALIS S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
ProstaHelp

20 M 2019 02253 25/03/2019 NATURALIS S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
Rehidrafort
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2019 02254 25/03/2019 NATURALIS SRL naturalis inteligența naturii

Vedimax

22 M 2019 02255 25/03/2019 NATURALIS SRL naturalis inteligența naturii
Visionmax

23 M 2019 02256 25/03/2019 NATURALIS SRL naturalis inteligența naturii
Vizualmax

24 M 2019 02257 25/03/2019 PAULA TURCOANE Jam'Or

25 M 2019 02258 25/03/2019 GNF BAKERY DISTRIBUTION
SRL

Pâine Verde CU IARBĂ DE
GRÂU

26 M 2019 02259 25/03/2019 GNF BAKERY PRODUCTS SRL GNF GUSTOS NATURAL
FRESH

27 M 2019 02260 25/03/2019 ALEXANDRU POPA LIBRESCU

28 M 2019 02261 25/03/2019 LAURA OLTEANU TURCULET LAURA OLTEANU MUSIC

29 M 2019 02262 25/03/2019 S.C. MENATWORK ENERGY
S.R.L.

SARA GOURMET - STEAMED
FOOD - PIZZA ”da LORENZO”
restaurant & more...

30 M 2019 02263 25/03/2019 CECILIA-RODICA NAȘ parfumas

31 M 2019 02264 25/03/2019 S.C. LEMON ICE AGENCY
S.R.L-D

lemonice agency

32 M 2019 02265 25/03/2019 SC SINTO CHIM SRL AMX AUTOMOTIVE EXPERT

33 M 2019 02266 25/03/2019 COSMO PHARM S.R.L. RENOX Renal DETOX

34 M 2019 02267 25/03/2019 S.C. ART MODEL M.M.M. S.R.L. Matteo

35 M 2019 02268 25/03/2019 SC STOP STEAL GUARD SRL SSG

36 M 2019 02269 25/03/2019 BALTIKA BREWERIES LLC ZATECKY GUS

37 M 2019 02270 25/03/2019 SC VIILE BUDUREASCA SRL THE DARK LORD OF
TRANSYLVANIA

38 M 2019 02271 25/03/2019 AGENTIA BINILI INVINGE SRL APROZAR Rod de veselie

39 M 2019 02272 25/03/2019 SC VIILE BUDUREASCA SRL

40 M 2019 02273 25/03/2019 BDM FASHION SELECT SRL M MODELZO FASHION STYLE

41 M 2019 02274 25/03/2019 SC CARMO-LACT PROD SRL Cottage MONOR din brânză de
vacă cu smântâna

42 M 2019 02275 25/03/2019 SNKRIND SRL SNKR IND.

43 M 2019 02276 25/03/2019 SNKRIND SRL SNEAKER INDUSTRY

44 M 2019 02277 25/03/2019 NICOLAUS COM SRL PABLO RESTAURANT

45 M 2019 02278 25/03/2019 WISSAM KADDOURA KHANEEN PERFUMES
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2019 02279 25/03/2019 KONINKLIJKE DOUWE

EGBERTS B.V.
TASSIMO JACOBS CAFFÈ
CREMA CLASSICO XL

47 M 2019 02280 25/03/2019 KONINKLIJKE DOUWE
EGBERTS B.V.

TASSIMO Morning Café Strong
& bold to start your day

48 M 2019 02281 25/03/2019 KONINKLIJKE DOUWE
EGBERTS B.V.

TASSIMO JACOBS ESPRESSO
RISTRETTO

49 M 2019 02282 25/03/2019 BEST FOODS PRODUCTIONS
SRL

HAPPY DAY of BEST FOODS

50 M 2019 02283 25/03/2019 JACOBS DOUWE EGBERTS DE
GmbH

JACOBS SELECTION

51 M 2019 02284 25/03/2019 KONINKLIJKE DOUWE
EGBERTS B.V.

TASSIMO JACOBS CAFÉ AU
LAIT
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(210) M 2019 01920
(151) 25/03/2019
(732) IGROW TRADE MANAGEMENT

SRL, STR. AVIONULUI NR.
26, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NOBILIUM

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2019 02012
(151) 25/03/2019
(732) MIHAELA SORINA DRAGOMIR

, STR. DRISTORULUI NR. 91-95,
BL. A, ET. 7, AP. 701, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ArenaMed Priviri limpezi. Inimi
Puternice. Fără compromisuri.

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 24.17.02;
24.17.05; 24.13.25; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri, magenta, grena,
roz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii de examinări medicale, servciii medicale
şi de sănătate.

───────

(210) M 2019 02236
(151) 25/03/2019
(732) CRISTINEL IRIMIA, ALEEA

ECHITĂŢII NR. 33A, BL. 33A, SC.
2, AP. 16, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

SE ŞTIRI ESENŢIALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectare şi dezvoltare de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2019 02237
(151) 25/03/2019
(732) SPOT EVENTS CREW SRL, STR.

PALANCA NR. 1, AP. 10, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300048, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Spot Events

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, divertisment, activitați sportive
și culturale, planificarea de petreceri
(divertisment), servicii
de cluburi (divertisment sau educație).

───────
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(210) M 2019 02238
(151) 25/03/2019
(732) BUCHAREST TEAM SECURITY

SRL, ALEEA TIMIŞUL DE JOS NR.
2, BL. D15, SC. C, ET. 1, AP. 23,
CAM. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BST BUCHAREST
SECURITY TEAM

(531) Clasificare Viena: 24.01.13; 24.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39.  Transport securizat/valori/persoane.
42. Crearea şi mentinerea paginii web.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 02239
(151) 25/03/2019
(732) SC ACCESS TECHNO

SERVICESS SRL, STR. CAP. IVAN
ANGHELACHE NR. 3, BL. M30,
SC. 2, ET. 7, AP. 99, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ATS - ACCESS
TECHNO SERVICESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (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
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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).
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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) M 2019 02240
(151) 25/03/2019
(732) ASOCIAŢIA CULTURALĂ

ROMANTIC ART, STR.
TRANDAFIRULUI NR. 1, COMUNA
ŞCHEIA, JUDEŢUL SUCEAVA, SAT
ŞCHEIA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FESTIVALUL "VOCI
DE ÎNGERI" SUCEAVA

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 16.01.13;
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02241
(151) 25/03/2019
(732) FORM SPACE EVENTS SRL,

ALEEA STADIONULUI NR. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400375, CLUJ, ROMANIA

(540)

Stories by FORM
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant și bar, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, restaurante (servirea
mesei), furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, servicii oferite de snack-
baruri și baruri.

───────

(210) M 2019 02242
(151) 25/03/2019
(732) SC SALCONSERV FOOD SRL,

STR. DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

(540)

Mr. JACK'S

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,

plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2019 02243
(151) 25/03/2019
(732) CLUB SPORTIV SKYTRIBE, STR.

DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 68,
CENTRUL COMERCIAL EUROPA
1, BIROU NR. 6, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

SKYTRIBE

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.24;
27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────
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(210) M 2019 02244
(151) 25/03/2019
(732) MIRCEA TURDEAN CONSTANTIN,

STR. PRIETENIEI NR. 13, AP. 7,
JUDEŢ MUREŞ, TARGU MURES,
540439, MUREȘ, ROMANIA

(540)

CucuBau PHOTOBOOTH

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.13.25;
16.03.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu, albastru deschis, mov, roşu,
caramiziu, galben, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate pentru reproducerea imaginilor.
───────

(210) M 2019 02245
(151) 25/03/2019
(732) ISTVAN BALAZS BIRTALAN,

STR. TOFALAU NR. 143, JUDEŢ
MUREŞ, SANGEORGIU DE
MURES, 547530, MUREȘ,
ROMANIA
BOTOND LEHEL ILYES-TOTH,
JUDEŢ MUREŞ, CEAUSU DE
CIMPIE NR.266, 547140, MUREȘ,
ROMANIA
MONIKA KOZMA, JUDEŢ MUREŞ,
GLODENI NR. 429, 547275,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
AGRO.MANIA.EXPO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02246
(151) 25/03/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii GlucoSuport

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.01

(591) Culori revendicate:verde, galben,
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.
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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) M 2019 02247
(151) 25/03/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii Ginkgofort

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.01

(591) Culori revendicate:verde, galben, verde
închis

(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.

───────

(210) M 2019 02248
(151) 25/03/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii FeminoSuport

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.01

(591) Culori revendicate:verde, galben, roz
(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) M 2019 02249
(151) 25/03/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii Imunovit

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 26.11.01

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu

(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) M 2019 02250
(151) 25/03/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii MemoSuport

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.01

(591) Culori revendicate:verde, galben, verde
deschis

(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.

───────

(210) M 2019 02251
(151) 25/03/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii Prostafort

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.01

(591) Culori revendicate:verde, galben, crem
(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) M 2019 02252
(151) 25/03/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii ProstaHelp

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.01

(591) Culori revendicate:verde, galben, maro
(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.

───────

(210) M 2019 02253
(151) 25/03/2019
(732) NATURALIS S.R.L., SOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii Rehidrafort

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.01

(591) Culori revendicate:verde, galben,
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
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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) M 2019 02254
(151) 25/03/2019
(732) NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligența
naturii Vedimax

(531) Clasificare Viena: 05.05.19; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, galben
(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,
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) M 2019 02255
(151) 25/03/2019
(732) NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligența
naturii Visionmax
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(531) Clasificare Viena: 05.05.19; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, galben
(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,
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) M 2019 02256
(151) 25/03/2019
(732) NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligența
naturii Vizualmax

(531) Clasificare Viena: 05.05.19; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, galben
(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,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
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persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2019 02257
(151) 25/03/2019
(732) PAULA TURCOANE, STR. RADU

CRISTIAN NR. 1, ET. 5, AP. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021053,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Jam'Or

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.12

(591) Culori revendicate:turcoaz, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02258
(151) 25/03/2019
(732) GNF BAKERY DISTRIBUTION

SRL, STR. NICOLAE IORGA
NR. 41, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Pâine Verde CU
IARBĂ DE GRÂU

(531) Clasificare Viena: 25.01.15; 08.01.01;
05.03.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 02259
(151) 25/03/2019
(732) GNF BAKERY PRODUCTS

SRL, STR. INDUSTRIALĂ NR.
9, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

GNF GUSTOS
NATURAL FRESH

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.03.23;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02260
(151) 25/03/2019
(732) ALEXANDRU POPA, STR. LIVIU

REBREANU NR. 29, BL. M36,
SC. 2, AP. 47, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
LIBRESCU

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, 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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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)
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) M 2019 02261
(151) 25/03/2019
(732) LAURA OLTEANU TURCULET,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 157,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
LAURA OLTEANU MUSIC

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice, discuri compacte, dvd -uri, suporturi
digitale de înregistrare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 02262
(151) 25/03/2019
(732) S.C. MENATWORK ENERGY

S.R.L., SOS. DE CENTURA NR.
103, JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SARA GOURMET - STEAMED
FOOD - PIZZA ”da LORENZO”

restaurant & more...

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de informații

comerciale furnizate online prin Internet sau
o rețea globală de calculatoare, regruparea
în avantajul terților a produselor alimentare
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web, prin intermediul caselor de comenzi și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
cafenea, servicii ale barurilor, servicii de catering.

───────

(210) M 2019 02263
(151) 25/03/2019
(732) CECILIA-RODICA NAȘ, STR.

ANASTASIE PANU NR. 10, BL.
B7, SC. 1, ET. 2, AP. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

parfumas

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 26.13.25;
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, maro, negru,
auriu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
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alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (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) M 2019 02264
(151) 25/03/2019
(732) S.C. LEMON ICE AGENCY S.R.L-

D, BULEVARDUL DECEBAL
NR. 12, BL. S7, SC. 1, ET. 5,
AP. 15, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

lemonice agency

(531) Clasificare Viena: 03.02.01; 26.05.01;
27.05.01; 27.05.17; 01.15.15; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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), Servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, analize industriale şi
servicii de cercetare industrială, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului. (Solicităm protecție

pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02265
(151) 25/03/2019
(732) SC SINTO CHIM SRL, ŞOS.

CRISTIANULUI NR. 6, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AMX AUTOMOTIVE EXPERT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 18.01.23

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) 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 protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
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artă (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02266
(151) 25/03/2019
(732) COSMO PHARM S.R.L. , BD.

CORNELIU COPOSU, NR. 5, BL.
103, SC.3, ET.7, AP.74, SECTOR 3
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)

RENOX Renal DETOX

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black C), turcoaz (Pantone P 136-5C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice, substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(210) M 2019 02267
(151) 25/03/2019
(732) S.C. ART MODEL M.M.M. S.R.L.,

STR. CARPATI NR. 34, JUD.
ARGES, CIMPULUNG, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Matteo

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02268
(151) 25/03/2019
(732) SC STOP STEAL GUARD SRL ,

STR. OXIGENULUI NR. 7, COM.
CERNICA, JUD. ILFOV
, SAT CALDARARU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SSG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.

───────
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(210) M 2019 02269
(151) 25/03/2019
(732) BALTIKA BREWERIES LLC, 6TH

VERKHNY PEREULOK 3, SANKT
PETERSBURG, RUSIA

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC.
1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)
ZATECKY GUS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii).

───────

(210) M 2019 02270
(151) 25/03/2019
(732) SC VIILE BUDUREASCA SRL,

COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
THE DARK LORD

OF TRANSYLVANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii).

───────

(210) M 2019 02271
(151) 25/03/2019
(732) AGENTIA BINILI INVINGE SRL,

STR. VOIEVOD ALEXANDRU
MORUZZI NR. 1, CAM. 2, BL. A10,
SC. 2, ET. 6, AP. 63, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

APROZAR Rod de veselie

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 05.09.01; 09.07.09

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#1ca086), portocaliu (HEX #faa52c),
negru (HEX #272727)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.
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).
31. Cereale și semințe crude și neprocesate,
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante și flori naturale, bulbi, răsaduri
și semințe pentru plantare.
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/03/2019

bunuri, astfel de servicii putând 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, servicii
de comerț și de informare a consumatorilor,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de catering.

───────

(210) M 2019 02272
(151) 25/03/2019
(732) SC VIILE BUDUREASCA SRL,

COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 01.07.01;
02.03.01; 11.03.02; 03.07.16; 03.07.24;
05.03.13

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii).

───────

(210) M 2019 02273
(151) 25/03/2019
(732) BDM FASHION SELECT SRL,

STR. LIBERTĂŢII NR. 49, ET. I
ŞI II, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, 420155, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

M MODELZO FASHION STYLE

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 26.11.05;
25.01.05

(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 02274
(151) 25/03/2019
(732) SC CARMO-LACT PROD SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 153 B, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, MONOR,
427175, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

Cottage MONOR din brânză
de vacă cu smântâna

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13; 27.05.24; 25.01.05;
01.15.15; 05.09.21; 08.01.06; 08.03.08

(591) Culori revendicate:verde, alb, albastru
închis, albastru deschis, maro

(511) 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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02275
(151) 25/03/2019
(732) SNKRIND SRL, STR. DR.

COOPERATIVEI NR. 77, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SNKR IND.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1788C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele
şi parasolare, bastoane, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 02276
(151) 25/03/2019
(732) SNKRIND SRL, STR. DR.

COOPERATIVEI NR. 77, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SNEAKER INDUSTRY

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele
şi parasolare, bastoane, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 02277
(151) 25/03/2019
(732) NICOLAUS COM SRL, STR. ION

AGÂRBICEANU NR. 9, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550049, SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

PABLO RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
02.03.01; 02.03.23; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro, verde,
albastru, mov, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2019 02278
(151) 25/03/2019
(732) WISSAM KADDOURA, STR.

MARIN PREDA NR. 4, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 075144, ILFOV,
ROMANIA

(540)
KHANEEN PERFUMES

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de parfumerie, uleiuri esenţiale.
───────
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(210) M 2019 02279
(151) 25/03/2019
(732) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS

B.V., OOSTERDOKSSTRAAT
80, THE NETHERLANDS,
AMSTERDAM , 1011 DK, TARILE
DE JOS

(740) INTELLEXIS SRL , STR.
CUŢITUL DE ARGINT NR. 68,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TASSIMO JACOBS CAFFÈ
CREMA CLASSICO XL

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
11.03.03; 24.09.02; 24.09.05; 25.01.19;
26.01.06; 29.01.15

(591) Culori revendicate:grena, verde, bej,
roșu, roz, albastru, galben, mov, gri,
negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, cafea instant, înlocuitori de cafea,
extracte de cafea, cafea decofeinizată, capsule
de cafea, umplute, doze de cafea, umplute,
cafea cu gheață, băuturi pe bază de cafea,
băuturi din cafea care conțin lapte, lapte praf,
înlocuitori de cafea, cacao, ciocolată, cereale,
fructe, zahăr, ierburi sau mirodenii sau o
combinație a acestor produse.

───────

(210) M 2019 02280
(151) 25/03/2019
(732) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS

B.V., OOSTERDOKSSTRAAT
80, THE NETHERLANDS,
AMSTERDAM , 1011 DK, TARILE
DE JOS

(740) INTELLEXIS SRL , STR.
CUŢITUL DE ARGINT NR. 68,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TASSIMO Morning
Café Strong & bold

to start your day

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
11.03.03; 11.03.04; 17.01.07; 17.01.09;
25.01.19; 26.01.06; 29.01.15

(591) Culori revendicate:grena, verde, bej,
roșu, roz, albastru, galben, mov, gri,
negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, cafea instant, înlocuitori de cafea,
extracte de cafea, cafea decofeinizată, capsule
de cafea, umplute, doze de cafea, umplute,
cafea cu gheață, băuturi pe bază de cafea,
băuturi din cafea care conțin lapte, lapte praf,
înlocuitori de cafea, cacao, ciocolată, cereale,
fructe, zahăr, ierburi sau mirodenii sau o
combinație a acestor produse.

───────
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(210) M 2019 02281
(151) 25/03/2019
(732) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS

B.V., OOSTERDOKSSTRAAT
80, THE NETHERLANDS,
AMSTERDAM , 1011 DK, TARILE
DE JOS

(740) INTELLEXIS SRL , STR.
CUŢITUL DE ARGINT NR. 68,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TASSIMO JACOBS
ESPRESSO RISTRETTO

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
05.07.01; 11.03.02; 24.09.02; 24.09.05;
25.01.19; 26.01.06; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, bej, gri,
mov, maro, roșu, galben, roz, albastru,
negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, cafea instant, înlocuitori de cafea,
extracte de cafea, cafea decofeinizată, capsule
de cafea, umplute, doze de cafea, umplute,
cafea cu gheață, băuturi pe bază de cafea,
băuturi din cafea care conțin lapte, lapte praf,
înlocuitori de cafea, cacao, ciocolată, cereale,
fructe, zahăr, ierburi sau mirodenii sau o
combinație a acestor produse.

───────

(210) M 2019 02282
(151) 25/03/2019
(732) BEST FOODS PRODUCTIONS

SRL, STR. MOINESTI NR.
55, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HAPPY DAY of BEST FOODS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/03/2019

(210) M 2019 02283
(151) 25/03/2019
(732) JACOBS DOUWE EGBERTS DE

GmbH, LANGEMARCKSTRASSE
4-20, BREMEN, D-281 99,
GERMANIA

(740) INTELLEXIS SRL , STR.
CUŢITUL DE ARGINT NR. 68,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JACOBS SELECTION

(531) Clasificare Viena: 01.15.23; 11.03.03;
11.03.04; 05.07.01; 24.09.02; 24.09.05;
25.01.19; 25.07.01; 25.07.06; 29.01.15;
27.05.01

(591) Culori revendicate:auriu, maro, verde,
negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, cafea instant, înlocuitori de cafea,
extracte de cafea, cafea decofeinizată, capsule
de cafea, umplute, doze de cafea, umplute,
cafea cu gheață, băuturi pe bază de cafea,
băuturi din cafea care conțin lapte, lapte praf,
înlocuitori de cafea, cacao, ciocolată, cereale,
fructe, zahăr, ierburi sau mirodenii sau o
combinație a acestor produse.

───────

(210) M 2019 02284
(151) 25/03/2019
(732) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS

B.V., OOSTERDOKSSTRAAT
80, THE NETHERLANDS,
AMSTERDAM , 1011 DK, TARILE
DE JOS

(740) INTELLEXIS SRL , STR.
CUŢITUL DE ARGINT NR. 68,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TASSIMO JACOBS
CAFÉ AU LAIT

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
05.07.01; 11.03.03; 24.09.02; 24.09.05;
25.01.19; 26.01.06; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, verde, bej, roz,
galben, albastru, mov, gri, negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, cafea instant, înlocuitori de cafea,
extracte de cafea, cafea decofeinizată, capsule
de cafea, umplute, doze de cafea, umplute,
cafea cu gheață, băuturi pe bază de cafea,
băuturi din cafea care conțin lapte, lapte praf,
înlocuitori de cafea, cacao, ciocolată, cereale,
fructe, zahăr, ierburi sau mirodenii sau o
combinație a acestor produse.

───────


