OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
05/07/2019-06/07/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 12/07/2019

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/07/2019-06/07/2019
Cereri Mărci publicate în 12/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 03991

(151)
05/07/2019

(732)
Miruna Irina Dumitrache

GroupYBS

2 M 2019 04841

05/07/2019

ETRO LP

ETRO

3 M 2019 04931

05/07/2019

SC TIBERIU GLAS SRL

Tiberiu Glas Transparența este
succesul nostru Az átláthatóság
a sikerünk titka

4 M 2019 04932

05/07/2019

IOSIF ALIN PRECUB

5 M 2019 04933

05/07/2019

IOSIF ALIN PRECUB

DJ SERGIU VELCHE

6 M 2019 04934

05/07/2019

IOSIF ALIN PRECUB

DJ CLAUDIU PASC

7 M 2019 04935

05/07/2019

IOSIF ALIN PRECUB

DJ ALEX VEGA

8 M 2019 04936

05/07/2019

IOSIF ALIN PRECUB

DJ COSMIN VOIDEZAN

9 M 2019 04937

05/07/2019

IOSIF ALIN PRECUB

DJ IONUT BUCUR

10 M 2019 04938

05/07/2019

S.C. ARBO BIOSISTEM S.R.L.

ARBO energofort

11 M 2019 04939

05/07/2019

S.C. ARBO BIOSISTEM S.R.L.

ARBO tonic-mem

12 M 2019 04940

05/07/2019

S.C. ARBO BIOSISTEM S.R.L.

ARBO BIOSISTEM

13 M 2019 04941

05/07/2019

NATURALIS SRL

naturalis inteligenţa naturii
ParaProtect

14 M 2019 04942

05/07/2019

NATURALIS SRL

naturalis inteligenţa naturii
Colistop

15 M 2019 04943

05/07/2019

NATURALIS SRL

naturalis inteligenţa naturii
SinuStop

16 M 2019 04944

05/07/2019

NATURALIS SRL

naturalis inteligenţa naturii
EnteroSuport

17 M 2019 04945

05/07/2019

NATURALIS SRL

Assista CeruSpray

18 M 2019 04946

05/07/2019

NATURALIS SRL

Assista Respisol

19 M 2019 04947

05/07/2019

MODELLA CONCEPT SRL

CANAPEA ALPHA

20 M 2019 04948

05/07/2019

MODELLA CONCEPT SRL

MOBILIER RILEFT

21 M 2019 04949

05/07/2019

MODELLA CONCEPT SRL

COLŢAR ROYAL

22 M 2019 04950

05/07/2019

MODELLA CONCEPT SRL

MODELA

23 M 2019 04951

05/07/2019

MODELLA CONCEPT SRL

COLŢAR RILEFT

24 M 2019 04952

05/07/2019

MODELLA CONCEPT SRL

MODELLA

25 M 2019 04954

05/07/2019

VASILICA-IONELA VACARIU

CĂŢELUL FERICIT SALON
PENTRU CĂŢEI

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
26 M 2019 04955

(151)
05/07/2019

(732)
(540)
ASOCIATIA CULTURALA ALEVI ASOCIATIA CULTURALA ALEVI
ROMANIA
ROMANIA ROMANYA ALEVI
KÜLTÜR MERKEZI

27 M 2019 04956

05/07/2019

SC GLOBAL MEAT TRADER
SRL

Cucina di Mamma

28 M 2019 04957

05/07/2019

CRIANO EXIM SRL

CRIANO

29 M 2019 04958

05/07/2019

CRIANO EXIM SRL

CRIANO

30 M 2019 04959

05/07/2019

LIFTROM SOLUTIONS SRL

LIFTROM

31 M 2019 04960

05/07/2019

VETTER CO LTD

THEN X ELEVATED BY
SQUARE

32 M 2019 04961

05/07/2019

SMART GENERATION
PROTECT SRL

S.G.P. SMART GENERATION
PROTECT

33 M 2019 04962

05/07/2019

OVIDIU-VASILE BOITOR

conexe Let's do something.

34 M 2019 04963

05/07/2019

Intersnack Group GmbH & Co.
KG

CROCĂNȚELE LA CUPTOR

35 M 2019 04965

05/07/2019

SC PROXIMA MODA SRL
SC TRICOTTON JUNIOR SRL

Lulyon

36 M 2019 04966

05/07/2019

MARIUS LUCA

Teodora Dănțăușa

37 M 2019 04967

05/07/2019

HTR SPEDITION SRL

HTR SPEDITION

38 M 2019 04968

05/07/2019

RADU FARCAS
MARIANA FARCAS

O'MAMA

39 M 2019 04969

05/07/2019

EUROTOP CONSULTING SRL

EUROTOP CONSULTING

40 M 2019 04970

05/07/2019

SOLE-MIZO ZRT.

GAZDA

41 M 2019 04971

05/07/2019

ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE
JOS

CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

42 M 2019 04972

05/07/2019

ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE
JOS

CANDELA CUVÂNTULUI

43 M 2019 04973

05/07/2019

BALANESCU PRESIDENTS
SRL

TFL Traieste Fara Limite

44 M 2019 04974

05/07/2019

VESTEL TICARET ANONIM
SIRKETI

teletech

45 M 2019 04975

05/07/2019

SOLINA ROMANIA SRL

46 M 2019 04976

05/07/2019

SC MAB AUBEMA SRL

47 M 2019 04977

05/07/2019

SC STAR GALAXY IMOBILIARE STAR GALAXY MEREU
SRL
ALĂTURI DE CLIENŢI 2015
IMOBILIARE

48 M 2019 04978

05/07/2019

SC NEOGEN SA
3

SHOEZ.RO

SALESFOX
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
49 M 2019 04979

(151)
06/07/2019

(732)
(540)
BOGDAN GEORGE MARUNTIS VDEOB Voice&Data encryption
over blockchain

50 M 2019 04980

06/07/2019

BOGDAN GEORGE MARUNTIS B-IPFS Blockchain Interplanetary
File Storage

51 M 2019 04981

06/07/2019

BOGDAN GEORGE MARUNTIS H-UPKE Hardware unique
private key encryption

52 M 2019 04982

06/07/2019

BOGDAN GEORGE MARUNTIS VOBP-Voice Over Blockchain
Protocol

53 M 2019 04983

06/07/2019

BOGDAN GEORGE MARUNTIS IMPulse Smartphone

54 M 2019 04984

06/07/2019

BOGDAN GEORGE MARUNTIS B-Matrix ID Blockchain Matrix Id

55 M 2019 04985

06/07/2019

BOGDAN GEORGE MARUNTIS Worm Guard

56 M 2019 04986

06/07/2019

BOGDAN GEORGE MARUNTIS BR Link Blockchain Recovery
Link

4
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03991
05/07/2019
Miruna Irina Dumitrache,
DRUMUL PISCUL MOSULUI NR.
4-6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 16.01.25; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
portocaliu, negru, alb, gri deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Promovarea vânzărilor, consultanță privind
promovarea vânzărilor, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
administrarea vânzărilor, publicitate online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate și marketing
online, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online.
───────

GroupYBS

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 02.07.15; 02.07.23;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

(740)

───────

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

(740)

(540)

M 2019 04841
05/07/2019
ETRO LP, STR. SOUTH BRIDGE
NR. 12,, SCOTLAND, EH1 1DD,
MAREA BRITANIE
Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ETRO

M 2019 04931
05/07/2019
SC TIBERIU GLAS SRL, STR.
SALCIILOR NR. 40, JUD. MUREŞ,
SANCRAIU DE MURES, MUREȘ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

Tiberiu Glas Transparența
este succesul nostru Az
átláthatóság a sikerünk titka
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.14; 26.03.05
(591) Culori revendicate:bleu, albastru,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice, conducte rigide, nu din
metal, pentru edificare, construcții transportabile,
nu din metal, monumente nemetalice și în
mod special: profile pentru tâmplărie din pvc,
glafuri din pvc, lambriuri din pvc și accesorii din

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
05/07/2019-06/07/2019

pvc (colțare, profil îmbinare, terminale), geam
termorezistent pentru construcţii şi tâmplărie
pvc.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
conducerea
şi
administrarea
afacerilor,
regruparea în avantajul terţilor a urmatoarelor
produse și materiale: armaturi din tablă zincată
pentru profile PVC, panel din PVC și aluminiu,
jaluzele din PVC și aluminiu, pervaze din
aluminiu, profile pentru tâmplărie din aluminiu,
feronerie pentru uși și ferestre din PVC,
feronerie pentru uși și ferestre din aluminiu,
șuruburi pentru montaj din metal, accesorii
pentru plase de țânțari (colțare, balamale,
mânere, închizători, plasă și garnitură) PVC,
spumă pentru montaj și silicon, sticlă pentru
geam termopan, accesorii pentru uși și geamuri
din PVC (balamale, mânere, butuci), accesorii
pentru uși și
geamuri din aluminiu (balamale, mânere,
butuci), cu excepţia transportului, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, inclusiv prin pagină web, publicitate
inclusiv prin pagină web pentru produsele din
domeniul de activitate, produsele din clasa 19
și alte produse, servicii de agenţii de importexport în legătură cu produsele proprii si alte
produse, servicii oferite de lanţuri de magazine.,
regruparea în avantajul terţilor a geamurilor
termorezistente si a profilelor PVC (exceptând
transportul lor) pentru a permite consumatorilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.
40. Prelucrarea şi fasonarea sticlei.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(531)

M 2019 04932
05/07/2019
IOSIF ALIN PRECUB, STR.
PRINCIPALĂ NR. 10, JUD. MUREŞ,
CRAIESTI, MUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

Clasificare Viena: 02.07.23; 26.03.01;
26.13.25; 24.15.01; 24.17.25
(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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
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flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04934
05/07/2019
IOSIF ALIN PRECUB, STR.
PRINCIPALĂ NR. 10, JUD. MUREŞ,
CRAIESTI, MUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

DJ CLAUDIU PASC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04933
05/07/2019
IOSIF ALIN PRECUB, STR.
PRINCIPALĂ NR. 10, JUD. MUREŞ,
CRAIESTI, MUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

DJ SERGIU VELCHE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04935
05/07/2019
IOSIF ALIN PRECUB, STR.
PRINCIPALĂ NR. 10, JUD. MUREŞ,
CRAIESTI, MUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

DJ ALEX VEGA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04936
05/07/2019
IOSIF ALIN PRECUB, STR.
PRINCIPALĂ NR. 10, JUD. MUREŞ,
CRAIESTI, MUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

───────

(740)

(540)
(511)

(540)

DJ COSMIN VOIDEZAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2019 04937
05/07/2019
IOSIF ALIN PRECUB, STR.
PRINCIPALĂ NR. 10, JUD. MUREŞ,
CRAIESTI, MUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

ARBO energofort
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 05.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente nutritive, substanţe dietetice de uz
medical.
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

DJ IONUT BUCUR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

M 2019 04938
05/07/2019
S.C. ARBO BIOSISTEM S.R.L.,
STR. OPANEZ NR. 36-38,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023776,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 04939
05/07/2019
S.C. ARBO BIOSISTEM S.R.L.,
STR. OPANEZ NR. 36-38,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023776,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

ARBO tonic-mem
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 05.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente nutritive, substanţe dietetice de uz
medical.
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29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04940
05/07/2019
S.C. ARBO BIOSISTEM S.R.L.,
STR. OPANEZ NR. 36-38,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023776,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ARBO BIOSISTEM
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 05.01.16
(591) Culori revendicate:roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente nutritive, substanţe dietetice de uz
medical.
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
32. Băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04941
05/07/2019
NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

naturalis inteligenţa
naturii ParaProtect
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.20; 05.05.21; 26.11.01
(591) Culori revendicate:verde, galben, mov,
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,
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, lucrări 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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
05/07/2019-06/07/2019

de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04942
05/07/2019
NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări 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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

naturalis inteligenţa
naturii Colistop

(540)

M 2019 04943
05/07/2019
NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.20; 05.05.21; 26.11.01
(591) Culori revendicate:verde, galben,
caramiziu
(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

naturalis inteligenţa
naturii SinuStop
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.20; 05.05.21; 26.11.01
(591) Culori revendicate:verde, galben,
turquoise
(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
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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, lucrări 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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04944
05/07/2019
NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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, lucrări 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 industrială, 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.
───────

naturalis inteligenţa
naturii EnteroSuport
(531)

(591)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.20; 05.05.21; 26.11.01
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04945
05/07/2019
NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04946
05/07/2019
NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Assista CeruSpray
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 01.13.15;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis, alb, verde spre gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
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, lucrări 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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru

Assista Respisol
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 01.13.15
(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
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, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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42. 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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier respectiv: canapele, colţare,
dulapuri din lemn şi MDF.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
menţionate în clasa 20 (exceptând transportul
lor), permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04947
05/07/2019
MODELLA CONCEPT SRL,
COMUNA FRUMUSANI,
TARLA 20/2, PARCELA 3, NR.
CADASTRAL 21870, C1, PARTER
+ETAJ 1 PARTIAL, C2 PARTER,
C3 PARTER + ETAJ 1, JUDEŢ
CALARAŞI, SAT PADURISU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

CANAPEA ALPHA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier respectiv: canapele, colţare,
dulapuri din lemn şi MDF.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
menţionate în clasa 20 (exceptând transportul
lor), permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04949
05/07/2019
MODELLA CONCEPT SRL,
COMUNA FRUMUSANI,
TARLA 20/2, PARCELA 3, NR.
CADASTRAL 21870, C1, PARTER
+ETAJ 1 PARTIAL, C2 PARTER,
C3 PARTER + ETAJ 1, JUDEŢ
CALARAŞI, SAT PADURISU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

COLŢAR ROYAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier respectiv: canapele, colţare,
dulapuri din lemn şi MDF.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
menţionate în clasa 20 (exceptând transportul
lor), permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04948
05/07/2019
MODELLA CONCEPT SRL,
COMUNA FRUMUSANI,
TARLA 20/2, PARCELA 3, NR.
CADASTRAL 21870, C1, PARTER
+ETAJ 1 PARTIAL, C2 PARTER,
C3 PARTER + ETAJ 1, JUDEŢ
CALARAŞI, SAT PADURISU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

MOBILIER RILEFT

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04950
05/07/2019
MODELLA CONCEPT SRL,
COMUNA FRUMUSANI,
TARLA 20/2, PARCELA 3, NR.
CADASTRAL 21870, C1, PARTER
+ETAJ 1 PARTIAL, C2 PARTER,
C3 PARTER + ETAJ 1, JUDEŢ
CALARAŞI, SAT PADURISU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

MODELA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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20. Mobilier

respectiv: canapele, colţare,
dulapuri din lemn şi MDF.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
menţionate în clasa 20 (exceptând transportul
lor), permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.
42. Crearea şi menţinerea şi mentenanţa siteurilor web pentru terţi.

20. Mobilier

respectiv: canapele, colţare,
dulapuri din lemn şi MDF.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
menţionate în clasa 20 (exceptând transportul
lor), permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04951
05/07/2019
MODELLA CONCEPT SRL,
COMUNA FRUMUSANI,
TARLA 20/2, PARCELA 3, NR.
CADASTRAL 21870, C1, PARTER
+ETAJ 1 PARTIAL, C2 PARTER,
C3 PARTER + ETAJ 1, JUDEŢ
CALARAŞI, SAT PADURISU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

COLŢAR RILEFT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier respectiv: canapele, colţare,
dulapuri din lemn şi MDF.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
menţionate în clasa 20 (exceptând transportul
lor), permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04954
05/07/2019
VASILICA-IONELA VACARIU,
STR. MUZICII NR. 3, AP. 3, JUD.
IAŞI, SAT LUNCA CETATUII, IAȘI,
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)

(540)
(511)

M 2019 04952
05/07/2019
MODELLA CONCEPT SRL,
COMUNA FRUMUSANI,
TARLA 20/2, PARCELA 3, NR.
CADASTRAL 21870, C1, PARTER
+ETAJ 1 PARTIAL, C2 PARTER,
C3 PARTER + ETAJ 1, JUDEŢ
CALARAŞI, SAT PADURISU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

MODELLA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

CĂŢELUL FERICIT
SALON PENTRU CĂŢEI
(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16;
26.04.16; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.14
(591) Culori revendicate:portocaliu,roz, roşu,
alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
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import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitarei promoţii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu animale vii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu furaje
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aşternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aşternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de litiera
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de litiera pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetica pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru animale
de companie, ţinere a unui registru cu rase de
animale.
43. Pensiuni pentru animale de companie,
servicii de pensiuni pentru animale de companie,
servicii de de îngrijire pe timpul zilei a animalelor
de companie.
44. Îngrijire de animale de companie, servicii
de înfrumuseţare pentru animale, servicii de
tuns pentru animale, servicii de îngrijire a
frumuseţii pentru animale, servicii de igienă
şi înfrumuseţare pentru animale, saloane de
îngrijire pentru animale de companie, servicii
de îmbăiere pentru animale de companie,
servicii de îngrijire a animalelor de companie,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
animalelor, servicii prestate de saloane de
frumuseţe pentru animale de companiei,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
animalelor de companie, consiliere cu privire
la hrănirea animalelor, consiliere cu privire la
creşterea animalelor, servicii de raţionalizare a
alimentaţiei pentru animale. asistenţă medicală
pentru animale, sterilizarea animalelor, testarea
genetică a animalelor, îngrijire de animale de
companiei servicii de spitalizare pentru animale,
reintroducerea şi ocrotirea animalelor sălbatice,
servicii de testare a performanţelor animalelor,
servicii de spitale pentru animale de companie,
servicii de fecundare în vitro pentru animale,
servicii de analize de laborator în cadrul
tratamentului pentru animale, introducere de

microcipuri sub pielea animalelor de companie,
în scopul localizării şi identificării.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04955
05/07/2019
ASOCIATIA CULTURALA ALEVI
ROMANIA, STR. MACULUI NR.
14, JUD. ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

ASOCIATIA CULTURALA
ALEVI ROMANIA ROMANYA
ALEVI KÜLTÜR MERKEZI
(531)

Clasificare Viena: 02.03.16; 26.01.14;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.07.02; 27.07.17; 27.07.24;
29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
05/07/2019-06/07/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04956
05/07/2019
SC GLOBAL MEAT TRADER SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 51C, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Cucina di Mamma

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04957
05/07/2019
CRIANO EXIM SRL, STR. PIATA
IGNATIE DARABANT NR. 1,
MODULUL 9, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

CRIANO
(531)

Clasificare Viena: 26.02.03; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.01
(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ şi regruparea, pentru alte
persoane (exceptând transportul) a utilajelor,
echipamentelor şi accesoriilor de construcţii şi
industrie, a maşinilor de tăiat, a generatoarelor
de curent, a utilajelor de ridicare, a pompelor
şi motopompelor, a sculelor electrice şi
manuale, a generatoarelor de aer şi căldura,
a echipamentelor de curăţenie, a aparatelor
de sudură şi a maşinilor pentru parc/grădină,
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, servicii oferite de magazin şi magazin
on-line, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, difuzare de
anunţuri publicitare, publicitate online, servicii
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori în domeniile mai sus amintite,
servicii de agenţii de import export.
37. Service
şi
repararea
utilajelor,
echipamentelor şi accesoriilor de construcţii şi
industrie, a maşinilor de tăiat, a generatoarelor
de curent, a utilajelor de ridicare, a pompelor
şi motopompelor, a sculelor electrice şi
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manuale, a generatoarelor de aer şi căldură,
a echipamentelor de curăţenie, a aparatelor de
sudură şi a maşinilor pentru parc/grădină.
39. Transport de marfă, servicii de manipulare şi
de încărcare a mărfii, servicii de manipulare a
mărfii de import şi export, servicii de descărcare
de marfă, servicii de descărcare şi reambalare,
ambalarea, depozitarea şi distribuţia mărfurilor,
organizarea livrării de marfă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04958
05/07/2019
CRIANO EXIM SRL, STR. PIATA
IGNATIE DARABANT NR. 1,
MODULUL 9, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

CRIANO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ şi regruparea, pentru alte
persoane (exceptând transportul) a utilajelor,
echipamentelor şi accesoriilor de construcţii şi
industrie, a maşinilor de tăiat, a generatoarelor
de curent, a utilajelor de ridicare, a pompelor
şi motopompelor, a sculelor electrice şi
manuale, a generatoarelor de aer şi căldura,
a echipamentelor de curăţenie, a aparatelor
de sudură şi a maşinilor pentru parc/grădină,
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, servicii oferite de magazin şi magazin
on-line, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, difuzare de
anunţuri publicitare, publicitate online, servicii
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori în domeniile mai sus amintite,
servicii de agenţii de import export.
37. Service
şi
repararea
utilajelor,
echipamentelor şi accesoriilor de construcţii şi

industrie, a maşinilor de tăiat, a generatoarelor
de curent, a utilajelor de ridicare, a pompelor
şi motopompelor, a sculelor electrice şi
manuale, a generatoarelor de aer şi căldură,
a echipamentelor de curăţenie, a aparatelor de
sudură şi a maşinilor pentru parc/grădină.
39. Transport de marfă, servicii de manipulare şi
de încărcare a mărfii, servicii de manipulare a
mărfii de import şi export, servicii de descărcare
de marfă, servicii de descărcare şi reambalare,
ambalarea, depozitarea şi distribuţia mărfurilor,
organizarea livrării de marfă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04959
05/07/2019
LIFTROM SOLUTIONS SRL, STR.
SOARELUI NR. 43-45, COMUNA
BRĂNEȘTI, JUD. ILFOV, SAT
BRĂNEȘTI, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

LIFTROM
(531)

Clasificare Viena: 27.03.15; 27.05.04;
24.15.01; 24.15.08; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(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 04960
05/07/2019
VETTER CO LTD, IRVING STREET
NR. 9, SUITE 2405, PROGRESS
COMMERCIAL BUILDING, ,
CAUSEWAY BAY, HONG KONG
CABINET INDIVIDUAL FERARU
CLAUDIU, CALEA VICTORIEI
NR. 128B, AP. 14, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

THEN X ELEVATED
BY SQUARE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, aparate pentru îndrumarea în
trafic (mecanice), dispozitive audio-vizuale şi
fotografice, cabluri de semnal pentru IT/AV
şi telecomunicaţii, dispozitive pentru stocarea
de date, echipamente de comunicare, aparate
şi instrumente pentru acumularea şi stocarea
curentului electric, componente electrice şi
electronice, aparatură de alimentare cu energie
continuă (baterii), aparate de transmisie în
reţea, amplificatoare de putere, amplificatoare
electrice, amplificatoare de distribuţie.
17. Articole confecţionate din cauciuc sintetic
folosite la absorbţia şocurilor, articole
confecţionate din cauciuc cu rol de amortizare
a şocului, ambalaje de protecţie de cauciuc,
ambalaj din cauciuc, folie de polipropilenă, alta
decât cea pentru împachetat.
35. Promovarea vânzărilor, consultanță privind
promovarea vânzărilor, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
administrarea vânzărilor, publicitate online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate și marketing
online, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04961
05/07/2019
SMART GENERATION PROTECT
SRL, STR. LUNCA NR. 87,
CAMERA NR. 2, COMUNA
BASCOV, JUD. ARGEȘ, SAT
BASCOV, ARGEȘ, ROMANIA

S.G.P. SMART
GENERATION PROTECT
(531)

Clasificare Viena: 24.15.01; 24.15.08;
26.01.05; 26.01.16; 26.01.18; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisfacer nevoile
persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04962
05/07/2019
OVIDIU-VASILE BOITOR, STR.
GRĂNICERILOR NR. 101, AP. 25,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430372, ILFOV, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse din linte, legume şi cartofi extrudate
şi granulate şi altfel fabricate sau prelucrate,
nuci, nuci caju (acaju), fistic, migdale, alune,
arahide, nuci de cocos (uscate) prăjite,
uscate, sărate, condimentate, glasate/acoperite
cu glazură şi prelucrate, fructe şi legume
conservate, uscate şi preparate, extracte de
ierburi/buruieni pentru alimente, produse din
ghimbir ca fructe uscate, unt de arahide.
30. Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere extrudate şi granulate
şi altfel fabricate sau prelucrate, produse din
ghimbir, ca produse de cofetărie şi jeleuri de
fructe, biscuiți şi covrigi, batoane musli, constând
în principal din nuci, fructe uscate, seminţe
de cereale prelucrate, ciocolata şi produse din
ciocolată, sosuri.
31. Fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju,
fistic, migdale, alune, arahide şi seminţe, toate
acestea neprelucrate, alge neprocesate pentru
consum uman.

conexe Let's do something.
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
29.01.13; 27.05.01
(591) Culori revendicate:negru, gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04963
05/07/2019
Intersnack Group GmbH & Co.
KG, PETER-MÜLLER-STRASSE 3
, DÜSELDORF, 40468 , GERMANIA
Cabinet MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR, 4, SC. B, ET. 2, AP. 8, SECTOR
1, 010588, BUCUREŞTI, ROMANIA

CROCĂNȚELE LA CUPTOR

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04965
05/07/2019
SC PROXIMA MODA SRL,
STR. IOAN SLAVICI NR. 1, JUD.
VRANCEA, PANCIU, 625400,
VRANCEA, ROMANIA
SC TRICOTTON JUNIOR SRL,
STR. TITU MAIORESCU NR.
4, JUD. VRANCEA, PANCIU,
VRANCEA, ROMANIA

Lulyon
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Culori revendicate:roz, mov, portocaliu,
verde, albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04966
05/07/2019
MARIUS LUCA, STR. MIHAI
VITEAZU NR. 51, JUD.
MARAMUREȘ, SIENI, 435400,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

Teodora Dănțăușa

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.

(540)

───────
(511)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04967
05/07/2019
HTR SPEDITION SRL, STR.
DEALUL BUCIUM NR. 26, JUD.
IAȘI, IAȘI, 700272, IAȘI, ROMANIA

HTR SPEDITION
(531)

Clasificare Viena: 18.01.23; 29.01.12;
27.05.01
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
485C), albastru (Pantone 280C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport terestru de mărfuri.
───────

M 2019 04968
05/07/2019
RADU FARCAS, STR.
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
NR. 2B, AP. 38, JUD. SIBIU,
MEDIAȘ, SIBIU, ROMANIA
MARIANA FARCAS, STR.
CONSTANTIN BRÎNCOVEANU NR.
23, AP. 3B, JUD. SIBIU, MEDIAȘ,
SIBIU, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

O'MAMA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, conducerea și administrarea

afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04969
05/07/2019
EUROTOP CONSULTING SRL,
STR. DOSTOIEVSKI NR. 26-28,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)

EUROTOP CONSULTING

GAZDA

(531)

Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru (R25, G68,
B139), portocaliu (R239, G155, B17),
alb (R255, G255, B255)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

M 2019 04970
05/07/2019
SOLE-MIZO ZRT., BUDAPESTI ÚT
NR. 6, SZEGED, 6728, UNGARIA
PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 02.03.12; 03.04.02;
06.07.25; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.14
(591) Culori revendicate:crem (Pantone
1205), roşu (Pantone 485), maro
(Pantone 168), verde (Pantone 347)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte şi produse lactate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04971
05/07/2019
ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE
JOS , STR. DOMNEASCĂ NR. 104,
JUD. GALATI, GALATI, 800201,
GALAȚI, ROMANIA

CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

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
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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).
35. Servicii de editare şi redactare a publicaţiilor,
inclusiv materiale publicate on line (electronice),
servicii de
informare comercială, organizarea de expoziţii
cu scop comercial şi publicitar.
40. Tratarea materialelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04973
05/07/2019
BALANESCU PRESIDENTS
SRL, STR. MAGURELE NR. 231,
JUDEŢUL PRAHOVA, MAGURELE,
PRAHOVA, ROMANIA
SC PATENTPOINT SRL , STR.
DOINEI NR. 78B, AP. 20, JUD.
ILFOV, FUNDENI, 077086, IF,
ROMANIA

M 2019 04972
05/07/2019
ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE
JOS , STR. DOMNEASCĂ NR. 104,
JUD. GALATI, GALATI, 800201,
GALAȚI, ROMANIA

CANDELA CUVÂNTULUI

(511)

servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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)
35. Servicii de editare şi redactare a publicaţiilor,
inclusiv materiale publicate on line (electronice),
servicii de
informare comercială, organizarea de expoziţii
cu scop comercial şi publicitar.
40. Tratarea materialelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

TFL Traieste Fara Limite
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 26.01.15;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.15
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
810C), verde (Pantone 1795C, 346C),
roz (Pantone 219C), albastru (Pantone
299C, 653C), portocaliu (Pantone
716C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de
consiliere pentru managementul afacerilor,
publicitate online pe o retea de computere,
cercetare de marketing,
asistenţă în conducerea şi administrarea
afacerilor, informaţii şi consiliere comercială
pentru
consumatori, managementul afacerilor şi
consultanţă
de
organizare,
consultanţă
profesională în afaceri,
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asistenţă pentru managementul afacerilor,
consultanţă pentru managementul afacerilor,
consultanţă pentru
organizarea afacerii, cercetare de afaceri,
studii de marketing, transcrierea, compunerea
compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau
înregistrări, administrare comercială a licenţierii
produselor şi
serviciilor pentru alte companii, servicii de
structurare în scop publicitar, informaţii de
afaceri, management
computerizat
al
fişierelor,
servicii
de
experţi în domeniul eficienţei activităţilor
comerciale, intermedieri, căutări de date în
fişiere de computer, evaluări ale afacerilor,
scrierea textelor publicitare, publicarea textelor
publicitare, sistematizarea informaţiilor în bazele
de date computerizate, distribuirea materialelor
publicitare.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, consiliere educaţională sau
de
instruire, reconsiliere, organizarea şi susţinerea
seminariilor,
organizarea
şi
susţinerea
colocviilor, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea simpozioanelor, scrierea textelor,
altele decât texte
publicitare, publicarea cărţilor, publicarea cărţilor
online.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04974
05/07/2019
VESTEL TICARET ANONIM
SIRKETI, BÜYÜKDERE CADDESI
199, LEVENT 199, SISLI,
ISTANBUL, 34394, TURCIA
SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

teletech
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente pentru recepția,
înregistrarea, transmisia, reproducerea și
amplificarea sunetului și/sau a imaginilor,
aparate și instrumente radio și de televiziune,
receptoare prin satelit, receptoare digitale
prin satelit, receptoare digitale terestre, pickupuri, compact-disc playere, magnetofoane,
casetofoane, aparate de înregistrare video
(video recorders), aparate de redare a DVDurilor (DVD players), aparate de recepție a
DVD-urilor (DVD receivers), aparate pentru
înregistrarea DVD-urilor (DVD recorders),
receptoare digitale (Set-top boxes), suporturi
de date, cartele, benzi de magnetofon, discuri,
filme și programe, toate destinate sau care
conțin înregistrări audio și video, casete și
cartușe adaptate pentru utilizarea cu produsele
menționate anterior, aparate și instrumente
pentru conducerea, comutarea, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul electricității,
baterii, cabluri și fire electrice, aparate
și instrumente de telecomunicații, telefoane,
încărcătoare pentru telefoane, echipamente
de rețea și echipamente de comunicații de
date, calculatoare, laptop-uri, tablete, software
de calculator, scanere, imprimante, monitoare,
componente periferice pentru calculatoare,
aparate și instrumente de prelucrarea datelor,
cântare pentru baie, termostate, termometre
pentru cuptoare, temporizatoare pentru aparate
automate (timers for automatic apparatus),
temporizatoare electrice, dispozitive de control
de la distanță (remote control apparatus),
aparate de difuzare video digitală pentru redare
[DVB (digital video broadcasting) players],
aparate de difuzare video digitală pentru recepție
(DVB receivers) și aparate de difuzare video
digitală pentru înregistrare (DVB recorders).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)
(591)

M 2019 04975
05/07/2019
SOLINA ROMANIA SRL
, STR. BLAJULUI NR. 244C,
JUDEŢUL ALBA , SÂNTIMBRU,
ALBA, ROMANIA

Clasificare Viena: 03.07.24; 29.01.13
Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini
artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziții pentru stingerea și
prevenirea
incendiilor, preparate pentru călire și sudură,
substanțe pentru tăbăcirea de blănuri și piei de
animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți,
vopsele, cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, metale sub
formă
de folie și pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire și artă.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse

pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04976
05/07/2019
SC MAB AUBEMA SRL, STR.
VIITORULUI NR. 22-24, JUDEŢUL
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

SHOEZ.RO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04977
05/07/2019
SC STAR GALAXY IMOBILIARE
SRL, STR. DALIILOR NR. 2, BL.
473, ET. 3, AP. 11, JUDEŢUL
MUREŞ, SIGHISOARA, MUREȘ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

imobiliare, servicii imobiliare, agenţii de
închiriere proprietăţi imobiliare, evaluări (estimări
de proprietăţi
imobiliare), afaceri financiare (estimări, asigurări,
imobiliare), consultanţă profesională în afaceri
imobiliare,
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

STAR GALAXY MEREU
ALĂTURI DE CLIENŢI
2015 IMOBILIARE
(531)

Clasificare Viena: 07.01.24; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
reviste, imprimate), publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, cu publicitate inclusiv prin pagina web.
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare, afaceri imobiliare,
respectiv servicii
specifice
agenţiilor
imobiliare,
inclusiv
management imobiliar, brokeri imobiliari,
închiriere imobiliare,
închirierea spaţiilor de birou (imobiliare), birou de
cazare (apartament), închirierea de apartamente
de bloc,
colectarea
chiriilor,
managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
evaluări imobiliare, agenţii

M 2019 04978
05/07/2019
SC NEOGEN SA, STR. TARGULUI
NR. 1, PARTER+ETAJ 1, CORP
B, JUDEŢUL MUREŞ, TARGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

SALESFOX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de personal (leasing de personal),
servicii de externalizare (asistență în afaceri),
servicii de externalizare în domeniul operațiunilor
comerciale, analizelor comerciale, servicii de
externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți, promovarea
vânzărilor, administrarea vânzărilor, servicii de
gestionare a vânzărilor, administrarea conturilor
de vânzări, servicii de promovare și publicitate,
furnizare de analize
de vânzări, urmărirea volumului de vânzări
pentru terți, furnizare de personal în domeniul
vânzărilor, management de personal din
domeniul vânzărilor, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, administrarea
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, furnizare de personal de vânzări
remunerat pe bază de comision, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
recrutare de personal în domeniul vânzărilor
și al marketingului, servicii de administrare a
afacerilor pentru prelucrarea vânzărilor realizate
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într-o rețea informatică globală, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii.
───────

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04979
06/07/2019
BOGDAN GEORGE MARUNTIS,
STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

VDEOB Voice&Data
encryption over blockchain

(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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, costume de scafandru, măști
pentru scafandri, tampoane de urechi pentru
scafandri, cleme nazale pentru scafandri și
înotători, mănuși de scafandru, aparate de
respirat sub apă pentru înot subacvatic, protocol
de transmitere date codificate (dispozitiv de
criptare).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
agenții de import export, servicii oferite de lanţuri
de magazine., publicitate şi servicii de comerţ
pentru produsele/serviciile din clasa 9, 38, 42.
38. Telecomunicaţii.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04980
06/07/2019
BOGDAN GEORGE MARUNTIS,
STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

B-IPFS Blockchain
Interplanetary File Storage

(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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, software, protocol
pentru stocare de date (dispozitiv criptare date).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
agenții de import export, servicii oferite de lanţuri
de magazine, publicitate şi servicii de comerţ
pentru produsele/serviciile din clasa 9, 38, 42.
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38. Telecomunicații.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

de magazine, publicitate şi servicii de comerţ
pentru produsele/serviciile din clasa 9, 38, 42.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04981
06/07/2019
BOGDAN GEORGE MARUNTIS,
STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

H-UPKE Hardware unique
private key encryption

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat
sub apă pentru înot subacvatic, protocol de
codificare (dispozitiv de criptare date), software
de codificare/criptare date.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
agenții de import export, servicii oferite de lanţuri

(511)

M 2019 04982
06/07/2019
BOGDAN GEORGE MARUNTIS,
STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

VOBP-Voice Over
Blockchain Protocol

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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, costume de scafandru, măști
pentru scafandri, tampoane de urechi pentru
scafandri, cleme nazale pentru scafandri și
înotători, mănuși de scafandru, aparate de
respirat sub apă pentru înot subacvatic, software
de comunicare criptată.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
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de agenții de import export, servicii oferite de
lanţuri de magazine, publicitate şi servicii de
comerţ pentru produsele/serviciile din clasa 9,
38, 42.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,

administrație comercială, lucrări de birou, servicii
agenții de import export, servicii oferite de lanţuri
de magazine, publicitate şi servicii de comerţ
pentru produsele/serviciile din clasa 9, 38, 42.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04983
06/07/2019
BOGDAN GEORGE MARUNTIS,
STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

IMPulse Smartphone

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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, telefon encryptat,
telefon cu criptare.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 04984
06/07/2019
BOGDAN GEORGE MARUNTIS,
STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

B-Matrix ID
Blockchain Matrix Id

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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, costume de scafandru, măști
pentru scafandri, tampoane de urechi pentru
scafandri, cleme nazale pentru scafandri și
înotători, mănuși de scafandru, aparate de
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respirat sub apă pentru înot subacvatic, software
de multiplicare unică a identității.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
agenții de import export, servicii oferite de lanţuri
de magazine, publicitate şi servicii de comerţ
pentru produsele/serviciile din clasa 9, 38, 42.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

apă pentru înot subacvatic, sistem de securitate
pentru device-uri electronice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
agenții de import export, servicii oferite de lanţuri
de magazine, publicitate şi servicii de comerţ
pentru produsele/serviciile din clasa 9, 38, 42.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04985
06/07/2019
BOGDAN GEORGE MARUNTIS,
STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

Worm Guard

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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 04986
06/07/2019
BOGDAN GEORGE MARUNTIS,
STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
ROMANIA

BR Link Blockchain
Recovery Link

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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, costume de scafandru, măști
pentru scafandri, tampoane de urechi pentru
scafandri, cleme nazale pentru scafandri și
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înotători, mănuși de scafandru, aparate de
respirat sub apă pentru înot subacvatic, software
de recuperare a datelor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
agenții de import export, servicii oferite de lanţuri
de magazine, publicitate şi servicii de comerţ
pentru produsele/serviciile din clasa 9, 38, 42.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

