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Cereri Mărci publicate în 20/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01360 13/03/2018 STYLISHED THE MAGAZINE

S.R.L.
S STYLISHED

2 M 2018 01410 13/03/2018 H&S WEST PROPERTIES SRL H HAGAG DEVELOPMENT
EUROPE

3 M 2018 01411 13/03/2018 H&S WEST PROPERTIES SRL H PIPERA LAKE

4 M 2018 01412 13/03/2018 H&S WEST PROPERTIES SRL H PIPERA LAKE

5 M 2018 01642 13/03/2018 DAMIAN MIHAI PAL oamenii inspiră

6 M 2018 01643 13/03/2018 CIT ONE S.R.L. CIT ONE

7 M 2018 01644 13/03/2018 CIT ONE S.R.L. CIT ONE

8 M 2018 01645 13/03/2018 TURDA PHARM SRL Vapour Rub

9 M 2018 01646 13/03/2018 RABIH JABER SPINOX 8 ORGANIC NANO -
TECH ENHANCER

10 M 2018 01647 13/03/2018 CLAUDIA VIORICA
ZAMFIRESCU

NECTARIA

11 M 2018 01649 13/03/2018 BALISARDA JEWELRY S.R.L. BALISARDA

12 M 2018 01650 13/03/2018 MAXIDEAL GROUP SRL Case-Smart

13 M 2018 01651 13/03/2018 LIVIU DORU ALIN ALEXA Poveşti de Succes

14 M 2018 01652 13/03/2018 S.C. QSCERT S.R.L. AFINE MUNTEAN

15 M 2018 01653 13/03/2018 ALEXANDRU DANIEL
ROTARU PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

ROTALACT

16 M 2018 01654 13/03/2018 S.C. IMO INVEST TOTAL S.R.L. PLAZA GIURGIU

17 M 2018 01655 13/03/2018 FLORIN OVIDIU PURCARU Full Fashion House everything
for you

18 M 2018 01656 13/03/2018 S.C. URBAN INVEST S.R.L. Urban Plaza

19 M 2018 01657 13/03/2018 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

MERGI PE GAZ.

20 M 2018 01658 13/03/2018 LIVIU DORU ALIN ALEXA MECIUL ZILEI

21 M 2018 01659 13/03/2018 Nanotech Health SRL nanotech HEALTH

22 M 2018 01660 13/03/2018 S.C. BISTRO ROTISS S.R.L. GUSTERIA Bucate cu Dichis

23 M 2018 01661 13/03/2018 ROMVAC COMPANY S.A. IMMUNE CLEAN

24 M 2018 01662 13/03/2018 VIRGIL CIULIN ISTORIA CU VIRGIL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 01663 13/03/2018 OGRADA TYPE COMPANY SRL OGRADA.CO FONDERIE DE

LITERE

26 M 2018 01664 13/03/2018 REMEDICA IP LIMITED DERMACHE

27 M 2018 01665 13/03/2018 ONUTI D. VERONICA GEO-LUX

28 M 2018 01666 13/03/2018 MĂRIA TA TRAVEL AND
ADVENTURE SRL

S.Y. Lindor

29 M 2018 01667 13/03/2018 ADRIAN-LUCIAN BURUIANĂ UNU IMOBILIARE

30 M 2018 01668 13/03/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL ALPINIA

31 M 2018 01669 13/03/2018 MEDISSIMA CLINIC SRL MEDISSIMA

32 M 2018 01670 13/03/2018 MEDISSIMA CLINIC SRL MEDISSIMA

33 M 2018 01671 13/03/2018 Judetul Bistrita-Nasaud, prin
Consiliul Judetean Bistrita-
Nasaud

CLUBUL SPORTIV GLORIA
2018 BISTRIŢA-NĂSĂUD

34 M 2018 01672 13/03/2018 SC SERPICO TRADING SRL O'GREEN 2011

35 M 2018 01673 13/03/2018 ARCO EXPERT SRL lemontti

36 M 2018 01674 13/03/2018 CORECT 2000 SRL TECHONE

37 M 2018 01675 13/03/2018 ZDROVIT ROMANIA SRL DEZANOPLUM
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(210) M 2018 01360
(151) 13/03/2018
(732) STYLISHED THE MAGAZINE

S.R.L., CALEA MARTIRILOR 1989
NR. 51, DUPLEX 27, JUDEȚUL
TIMIS, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

S STYLISHED

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 01410
(151) 13/03/2018
(732) H&S WEST PROPERTIES

SRL, BD. VASILE PÂRVAN NR.
12, PARTER, CAMERA 5, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, IF, ROMANIA

(540)

H HAGAG
DEVELOPMENT EUROPE

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 07.01.12;
27.05.01; 27.05.21; 27.05.24; 06.07.05;
29.01.02

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

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

35. Publicitate imobiliară, lucrări de birou
aferente unui ansamblu rezidențial, conducerea
și administrarea afacerilor imobiliare
rezidențiale.
36. Afaceri imobiliare aferente unui ansamblu
rezidențial.
37. Construcții imobiliare rezidențiale, reparații
și întreținere imobile rezidențiale, instalații și
mentenanța pentru instalații.

───────
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(210) M 2018 01411
(151) 13/03/2018
(732) H&S WEST PROPERTIES

SRL, BD. VASILE PÂRVAN NR.
12, PARTER, CAMERA 5, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, IF, ROMANIA

(540)

H PIPERA LAKE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate imobiliară, lucrări de birou
aferente unui ansamblu rezidențial, conducerea
și administrarea afacerilor imobiliare
rezidențiale.
36. Afaceri imobiliare aferente unui ansamblu
rezidențial.
37. Construcții imobiliare rezidențiale, reparații
și întreținere imobile rezidențiale, instalații și
mentenanța pentru instalații.

───────

(210) M 2018 01412
(151) 13/03/2018
(732) H&S WEST PROPERTIES

SRL, BD. VASILE PÂRVAN NR.
12, PARTER, CAMERA 5, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, IF, ROMANIA

(540)

H PIPERA LAKE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21;
27.05.24; 29.01.13

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

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

35. Publicitate imobiliară, lucrări de birou
aferente unui ansamblu rezidențial, conducerea
și administrarea afacerilor imobiliare
rezidențiale.
36. Afaceri imobiliare aferente unui ansamblu
rezidențial.
37. Construcții imobiliare rezidențiale, reparații
și întreținere imobile rezidențiale, instalații și
mentenanță pentru instalații.

───────
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(210) M 2018 01642
(151) 13/03/2018
(732) DAMIAN MIHAI PAL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 416, JUDEŢUL
BACĂU, GHIMES FAGET, 607205,
BACĂU, ROMANIA

(540)
oamenii inspiră

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2018 01643
(151) 13/03/2018
(732) CIT ONE S.R.L., ŞOS.

ORHIDEELOR NR. 15D, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060071,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CIT ONE

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 26.02.07; 26.02.08

(591) Culori revendicate:bleumarin

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

39. Transport protejat de valori, transport cu
maşini blindate.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────

(210) M 2018 01644
(151) 13/03/2018
(732) CIT ONE S.R.L., ŞOS.

ORHIDEELOR NR. 15D, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060071,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CIT ONE

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 26.02.07; 26.02.08

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

clase:
39. Transport protejat de valori, transport cu
maşini blindate.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────
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(210) M 2018 01645
(151) 13/03/2018
(732) TURDA PHARM SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR. 1-3,
SC. 6, AP. 249, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINETUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINITA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI, NR.1, BL.94B, SC.B,
AP.76, SECTORUL 2, O.P. NR.11,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Vapour Rub

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 19.03.03; 01.15.11

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

clase:
5. Alifii medicinale , balsamuri medicinale ,
compoziţii din plante medicinale de uz
medical, creme de protecţie medicinale ,
creme medicinale , extracte din plante
medicinale , extracte din plante medicinale,
folosite în scop medical , poţiuni medicinale ,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătăţii ,
preparate şi substanţe medicinale , uleiuri
medicinale , unguente medicinale , unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele , compuşi
pentru tratarea bolilor respiratorii , preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea bolilor
şi dereglărilor respiratorii, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor respiratorii stimulente
respiratorii.
35. Servicii de intermediere comercială , servicii
de import şi export, servicii de expunere
comercială de mărfuri , servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziţii de produse
pentru alte persoane, servicii de comenzi
online , promovarea vânzărilor pentru terţi ,
promovarea vânzărilor la puncte de cumpărare
sau de vânzare, pentru alte persoane ,

promovarea vânzărilor, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea produselor şi serviciilor terţilor prin
programe tip teleshopping , promovare de
produse şi servicii pentru terţi , prezentare
de produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, distribuire de materiale publicitare,
şi anume, pliante, prospecte, broşuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanţă pe bază
de catalog (indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu), difuzare de materiale publicitare
şi promoţionale, servicii de aprovizionare,
cumpărare si vânzare pentru terţi, servicii oferite
de lanţuri de magazine, servicii de desfacere,
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross şi en-detail,
servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţii de
bunuri şi servicii), organizare de expoziţii, târguri,
prezentări de produse si servicii, prezentarea,
difuzarea si distribuirea materialelor de orice
tip si pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-
line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse de
larg consum, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet, on-
line sau prin alte mijloace de comunicaţii,
toate acestea si pentru produsele alifii
medicinale, balsamuri medicinale, compoziţii
din plante medicinale de uz medical,
creme de protecţie medicinale, creme
medicinale, extracte din plante medicinale,
extracte din plante medicinale, folosite în
scop medicae, loţiuni medicinale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătăţii, preparate
şi substanţe medicinalei, uleiuri medicinale,
unguente medicinale, unguente medicinale
pentru aplicarea pe piele, compuşi pentru
tratarea bolilor respiratorii şi preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea bolilor
şi dereglărilor respiratorii, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor respiratorii, stimulente
respiratorii.
39. Ambalare de produse în transit, ambalarea,
ambalarea mărfurilor, ambalarea produselor,
colectare, transport şi livrare de produse,
depozitare de produse, depozitare de produse
farmaceutice, depozitare de produse în magazii,
depozitare de produse în transit, împachetare şi
ambalare de bunuri, împachetarea produselor,
livrare de colete prin curierat, livrare de
mărfuri prin curier, livrare şi depozitare de
bunuri, servicii de depozitare şi păstrare în
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magazii, servicii de depozitare de produse,
servicii de distribuţie, servicii de etichetare,
servicii de expediere, transport, împachetare,
ambalare, depozitare, stocare şi distribuţie
de mărfuri, ambalarea produselor, servicii de
antrepozitare, servicii de cărăuşie, distribuirea
de colete, distribuirea de produse , descărcarea
mărfurilor, livrarea mărfurilor, livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă, servicii
de inmagazinare, toate aceste servicii si
pentru produsele: alifii medicinale, balsamuri
medicinale, compoziţii din plante medicinale
de uz medical, creme de protecţie medicinale,
creme medicinale ,extracte din plante
medicinale, extracte din plante medicinale,
folosite în scop medical, poţiuni medicinale,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătăţii,
preparate şi substanţe medicinale, uleiuri
medicinale, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru, aplicarea pe piele, compuşi
pentru tratarea bolilor respiratorii, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea bolilor
şi dereglărilor respiratorii, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor respiratorii stimulente
respiratorii.

───────

(210) M 2018 01646
(151) 13/03/2018
(732) RABIH JABER, BLD ION

MIHALACHE NR. 42-52, BL.
35A, SC. A, AP. 9, SECTORUL
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)

SPINOX 8 ORGANIC
NANO - TECH ENHANCER

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.06

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

clase:
1. Substanţe pentru utilizare în acvacultura
(altele decât cele farmaceutice), Agricultură
(produse chimice cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor),
adjuvanţi chimici folosiţi în agricultură,
agenţi chimici tensioactivi pentru utilizare în
agricultură, îngrăşăminte pentru agricultură,
îngrăşăminte şi produse chimice pentru
agricultură, horticultura şi silvicultură, medii
de creştere, îngrăşăminte şi produse chimice
folosite în agricultură, horticultura şi silvicultură,
oligoelemente folosite în agricultură, peroxizi
anorganici folosiţi în agricultură, produse
chimice folosite în agricultură, horticultura şi
silvicultură, substanţe nutritive (îngrăşăminte)
sub formă lichidă folosite în agricultură,
aditivi pentru soluri (fertilizanţi), aditivi chimici
pentru insecticide, aditivi chimici pentru
fungicide, fosfaţi (îngrăşăminte), îngrăşăminte,
produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, preparate pentru îmbunătăţirea
solului, preparate pentru reglarea creşterii
plantelor, produse chimice pentru silvicultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, săruri (îngrăşăminte), activatori
pentru compost, aditivi pentru însilozare
(conservanţi), aditivi pentru plantare pentru
facilitarea înrădăcinării, adjuvanţi chimici folosiţi
în silvicultură, adjuvanţi chimici folosiţi în
horticultura, agenţi chimici tensioactivi pentru
utilizare în silvicultură, agenţi chimici tensioactivi
pentru utilizare în horticultura, agenţi naturali
şi sintetici pentru creşterea plantelor, agenţi
nutritivi pentru flori, agenţi nutritivi pentru
plante, agenţi pentru ameliorarea solului
(cu excepţia celor pentru sterilizare), agenţi
pentru îmbunătăţirea calităţii solului, agenţi
pentru îmbunătăţirea solului, ameliorarea solului
Amelioratori de sol pentru preparate, amestecuri
de produse chimice şi materiale naturale
utilizate ca îngrăşăminte agricole, biofertilizatori,
biofertilizatori destinaţi utilizării la tratarea
seminţelor, biofertilizatori destinaţi utilizării la
tratarea solului, fertilizanţi pentru pământ,
fertilizator pentru plante, fertilizante complexe,
fertilizant pentru pământ şi pământ vegetal,
fertilizatori lichizi, granule pentru reţinerea
apei folosite la hrănirea rădăcinii capilare
a plantelor, hormoni pentru accelerarea
si leaumelor, îngrăşăminte amestecate,
îngrăşăminte îngrăşăminte anorganice,
îngrăşăminte artificiale, îngrăşăminte chimice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/03/2018

îngrăşăminte multinutritive, îngrăşăminte
naturale, îngrăşăminte pentru pământ,
îngrăşăminte sintetice, produse chimice
pentru îmbunătăţirea solului, micronutrienţi
pentru aplicare pe culturi, oligoelemente
folosite în horticultura, preparate chimice
pentru tratarea solului, preparate fertilizante,
preparate pentru îmbunătăţirea solului pentru
stimularea creşterii produselor agricole,
preparate pentru îmbunătăţirea solului pentru
reglarea creşterii produselor horticole, preparate
pentru îmbunătăţirea solului pentru reglarea
creşterii produselor agricole, preparate pentru
îmbunătăţirea solului pentru stimularea
creşterii produselor horticole, preparate
pentru întărirea plantelor, preparate pentru
protejarea plantelor contra agenţilor patogeni,
produse chimice folosite în horticultura
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru
îmbunătăţirea solurilor (cu excepţia celor
sterilizante), produse chimice pentru protecţia
plantelor (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
pentru protejarea seminţelor agricole (altele
decât fungicidele, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), promotori de creştere (alţii
decât cei de uz medical sau veterinar),
Produse pentru stimularea creşterii plantelor,
((îmbunătăţirea solului pentru preparate), soluţii
nutritive care conţin oligoelemente pentru plante,
stimulatori de creştere (alţii decât cei de
uz medical sau veterinar), substanţe nutritive
pentru plante, substanţe pentru accelerarea
sporirii recoltelor, substanţe pentru controlul
creşterii plantelor de apă, substanţe pentru
controlul creşterii algelor acvatice, substanţe
pentru creşterea plantelor, substanţe pentru
stimularea creşterii plantelor, aditivi pentru soluri,
amelioratori de sol de uz horticol, amelioratori
de sol de uz agricol, preparate fertilizante,
fitoregulatori de creştere fosfat lichid pentru
aplicare foliară pe culturile horticole, fosfat lichid
pentru aplicare foliară pe culturile agricole,
hormoni pentru stimularea maturării fructelor,
îngrăşăminte pentru plante, peroxizi anorganici
folosiţi în horticultura, peroxizi anorganici folosiţi
în silvicultură, preparate minerale folosite ca
alimente nutritive pentru plante, preparate pentru
fortificarea plantelor, preparate pentru hrănirea
plantelor, preparate pentru îmbunătăţirea solului
pentru stimularea creşterii produselor de
grădină, preparate pentru îmbunătăţirea solului
pentru reglarea creşterii produselor de grădină,
produse chimice pentru îmbunătăţirea solurilor,
produse chimice pentru îmbogăţirea solului,

produse pentru ameliorarea solului, produse
pentru îmbunătăţirea solului, produse pentru
îmbunătăţirea solului de uz agricol, produse
pentru îmbunătăţirea solului de uz horticol,
substanţe chimice pentru stabilizarea solului.
35. Servicii de intermediere comercială ,
Intermediere de contracte de cumpărare
şi vânzare de produse şi servicii, pentru
alte persoane , servicii de import şi
export, servicii de promovare comercială,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de consultanţă comercială în sectorul
agricol, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, promovarea vânzărilor,
promovarea vânzărilor pentru terţi, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, servicii de
externalizare sub formă de organizare de
achiziţii de produse pentru alte persoane, servicii
de comenzi online, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea produselor şi serviciilor terţilor
prin programe tip teleshopping, promovare de
produse şi servicii pentru terţi, prezentare de
produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, distribuire de materiale publicitare,
şi anume, pliante, prospecte, broşuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanţă pe bază
de catalog (indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu), difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziţii de bunuri şi servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de gestionare a
lanţului de aprovizionare, pregătire de materiale
promoţionale şi de comercializare pentru terţi,
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, consultanţă privind comercializarea
de produse chimice, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, furnizare
de informaţii comerciale referitoare la industria
agricolă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
promovarea afacerii (publicitate), servicii pentru
promovarea exporturilor, servicii de promovare
şi publicitate, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru horticultura, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
şi cu amănuntul, Intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea şi
vânzarea de produse, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
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despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, vânzări
prin licitaţii în sectorul agricol, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse horticole, marketing destinat
unui anumit scop, publicitate, marketing direct,
pregătire de publicaţii publicitare, pregătire şi
plasare de anunţuri publicitare de exterior
pentru terţi, promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicarea de broşuri publicitare, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate online, publicitate şi marketing,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afişare, publicitate prin corespondenţă,
publicitate în reviste, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de reprezentanţă comercială,
toate aceste servicii si pentru produsele
enumerate.
39. Livrarea de mărfuri, livrarea de mărfuri
comandate prin corespondenţă, transport,
transportare de mărfuri, stocarea (depozitarea)
în medii cu temperatură controlată a produselor
chimice, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
ambalarea produselor, împachetare şi ambalare
de bunuri, ambalare de produse în tranzit,
ambalare de articole pentru transport, ambalarea
de lichide conform comenzii şi specificaţiilor,
ambalare de articole pe bază de comandă
şi specificaţii ale altor persoane, colectare,
transport şi livrare de produse, depozitarea
mărfurilor, depozitare de produse, depozitare
de produse agricole, depozitare de produse în
transit, depozitare în vrac, depozitare temporară
de livrări, servicii de distribuţie(transport),
Transport şi livrare de bunuri, Livrare şi
depozitare de bunuri, Distribuţie (transport)
de mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul,
Expediere de mărfuri , serviciile de expediere,
toate aceste servicii si pentru produsele
enumerate din clasa 1.
44. Servicii din agricultură, horticultura şi
silvicultură, servicii de acvacultura, pulverizare
aeriană sau la sol de îngrăşăminte şi alte
produse chimice pentru agricultură, distrugerea
dăunătorilor în agricultură, acvacultura,
horticultura şi silvicultură, consultanţă şi
servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultura şi silvicultură, distrugerea buruienilor

în agricultură, horticultura şi silvicultură,
distrugerea paraziţilor în agricultură, horticultura
şi silvicultură, exterminarea paraziţilor în
agricultură, horticultura şi silvicultură şi
furnizarea de informaţii despre aceasta,
furnizare de informaţii despre distrugerea
paraziţilor în agricultură, horticultura şi
silvicultură, furnizare de informaţii online despre
servicii de agricultură, horticultura şi silvicultură,
împrăştiere de insecticide pentru agricultură,
horticultura şi silvicultură, servicii consultative
şi consultanţă privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura şi horticultura
durabilă, servicii consultative şi consultanţă
privind utilizarea de îngrăşământ artificial în
agricultură, horticultura şi silvicultură, servicii
consultative şi consultanţă privind utilizarea
de îngrăşământ artificial în agricultură şi
horticultura, servicii consultative şi consultanţă
privind utilizarea de îngrăşământ natural în
agricultură, horticultura şi silvicultură, servicii
de agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, servicii de consultanţă cu privire
la culturile din agricultură, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, horticultura
şi silvicultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea îngrăşămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea substanţelor chimice
folosite în agricultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrăşămintelor
artificiale folosite în agricultură, servicii pentru
agricultură, consultanţă în domeniul agriculturii,
horticulturii şi silviculturii, furnizare de informaţii
despre împrăştierea de îngrăşăminte artificiale,
furnizare de informaţii despre utilizarea
îngrăşămintelor artificiale, pulverizare aeriană
de produse chimice agricole, împrăştiere de
produse chimice pentru uz agricol, servicii
de pulverizare de produse de protecţie a
plantelor în agricultură, servicii agricole cu privire
la conservarea mediului, servicii consultative
şi consultanţă privind controlul buruienilor, al
organismelor dăunătoare şi al paraziţilor în
agricultură, horticultura şi silvicultură, servicii
de piscicultură, servicii de asistenţă tehnică
în materie de creştere şi hrănire a peştilor,
crevetelor şi a altor specii marine de piscicultură.

───────
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(210) M 2018 01647
(151) 13/03/2018
(732) CLAUDIA VIORICA ZAMFIRESCU,

STR. DEALUL TUGULEA NR. 25,
BL. F8, SC. 4, AP. 65, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NECTARIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.13

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă

───────

(210) M 2018 01649
(151) 13/03/2018
(732) BALISARDA JEWELRY S.R.L.,

STR. CALEA VICTORIEI NR. 112,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010092, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

BALISARDA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.05.20; 05.05.21

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40. Tratament de materiale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2018 01650
(151) 13/03/2018
(732) MAXIDEAL GROUP SRL, STR.

AVIATORILOR NR. 6A, AP. 6,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL
, BD. CAROL I NR. 4, CORP A1,
ETAJ 1/107, IAŞI, RO.IA, ROMANIA

(540)

Case-Smart

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.01.18; 07.01.24; 07.01.09;
26.02.07

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avatajul terţilor a produselor
electrice şi electronice, intrerupătoare şi
prize inteligente, telecomenzi, senzori, huburi,
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod.
39. Distribuţie de produse electrice şi electronice
(intrerupătoare şi prize inteligente, telecomenzi,
senzori, huburi).

───────

(210) M 2018 01651
(151) 13/03/2018
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA , STR.

ION MEŞTER NR. 10, SC. 2, AP.
36, JUD. CLUJ, CLUJ, 400650,
CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Poveşti de Succes

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2018 01652
(151) 13/03/2018
(732) S.C. QSCERT S.R.L., STR. 13

DECEMBRIE NR. 111D, BIROUL
2, ET. 1, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

AFINE MUNTEAN

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 26.02.07; 26.02.08; 05.03.16;
05.03.20; 05.07.09; 06.01.04

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru, alb

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

31. Produse agricole neprelucrate, horticole,
forestiere şi de acvacultură, animale vii, fructe
şi legume proaspete, ierburi aromate proaspete,
seminţe crude şi neprocesate, plante şi flori
naturale, alimente şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01653
(151) 13/03/2018
(732) ALEXANDRU DANIEL ROTARU

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. REVOLUŢIEI NR. 86, COM.
SEITIN, JUD. ARAD, SAT SEITIN,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

ROTALACT

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 06.19.13; 06.19.16;
06.01.04; 03.04.02; 03.04.26; 01.11.10;
01.01.05

(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde,
maro, gri, galben, bej

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

───────
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(210) M 2018 01654
(151) 13/03/2018
(732) S.C. IMO INVEST TOTAL S.R.L.,

SPL. UNIRII NR. 16, ET. 3, CAM.
309, SECTOR 4, 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)
PLAZA GIURGIU

(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).

───────

(210) M 2018 01655
(151) 13/03/2018
(732) FLORIN OVIDIU PURCARU ,

STR. GEORGE VALSAN NR. 6,
BL. 65-65A, SC. C, ET. 5, AP.
139, SECTOR 6, 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)

Full Fashion House
everything for you

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11

(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde
(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).

───────
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(210) M 2018 01656
(151) 13/03/2018
(732) S.C. URBAN INVEST S.R.L., STR.

ŞTEFAN BACIU NR. 2, AP. 1, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Urban Plaza

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 26.11.13

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora , materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
seifuri, minereuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, materiale plastice
extrudate, materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice

(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

20. Mobilier, oglinzi, rame de fotografii, plută,
stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (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).

43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 01657
(151) 13/03/2018
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

STR. MOARA DE FOC NR. 35,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700520, IAȘI,
ROMANIA

(540)
MERGI PE GAZ.

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz medical, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi.

───────

(210) M 2018 01658
(151) 13/03/2018
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA,

STR. ION MESTER NR. 10,
SC. 2, AP. 36, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400650, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

MECIUL ZILEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, Lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 01659
(151) 13/03/2018
(732) Nanotech Health SRL, STR.

CRISUL NEGRU NR. 1F, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

nanotech HEALTH

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.12;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#1a1b1b), albastru
(HEX=#1f487f), verde (HEX=#007371)

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

5. Suplimente prebiotice, suplimente nutritive,
suplimente probiotice, suplimente homeopate,
suplimente alimentare, suplimente antioxidante,
suplimente cu colostru, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
băuturi (suplimente dietetice), suplimente
alimentare medicinale, suplimente de calciu,
suplimente nutritive minerale, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente dietetice
și nutritive, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente proteice pentru animale, suplimente
nutritive pentru furaje, Suplimente lichide
cu vitamine, suplimente lichide din plante,
suplimente minerale dietetice pentru animale,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante, suplimente alimentare
și preparate dietetice, suplimente medicinale
pentru hrana animalelor, suplimente alimentare
antibiotice pentru animale, suplimente dietetice
pentru copii mici, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice de uz
medical, suplimente nutritive de uz veterinar,
suplimente dietetice de uz veterinar, suplimente
dietetice care conțin aminoacizi, suplimente
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dietetice care conțin oligoelemente, suplimente
dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin vitamine, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, plasturi cu suplimente de
vitamine, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente alimentare pe bază
de glucoză, suplimente de minerale pentru
hrana animalelor, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente dietetice din
polen de pin, suplimente nutritive pe bază
de alginat, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază
de enzime, suplimente alimentare pe bază
de albumină, suplimente alimentare pe bază
de lecitină, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de zinc, suplimente pentru furaje de uz
veterinar, suplimente dietetice pentru animalele
de companie, suplimente naturale dietetice
pentru tratamentul claustrofobiei, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente alimentare
cu isoflavone de soia, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente dietetice alimentare folosite pentru
post modificat, suplimente cu vitamine utilizate în
dializa renală, suplimente pe bază de vitamine
pentru animale, suplimente nutritive care conțin
extracte de ciuperci, suplimente nutritive care
conțin în principal magneziu, suplimente nutritive
care conțin în principal calciu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
fier, suplimente nutritive care conțin în principal
zinc, suplimente alimentare alcătuite în principal
din calciu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de semințe de
in, suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente dietetice sub formă de
prafuri pentru băuturi, suplimente nutritive din
amidon adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare pe bază de pudră de acai, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de
in, preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă de
recompense, suplimente dietetice sub formă de
prafuri

cu arome de fructe, suplimente cu vitamine
și cu minerale pentru animale de companie,
suplimente dietetice pentru oameni, altele decât
cele de uz medical, suplimente dietetice de
proteine sub formă de praf de proteine,
suplimente alimentare sub formă de prafuri de
spori de Ganoderma lucidum, suplimente pe
bază de plante pentru persoanele cu nevoi
dietetice speciale, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub
forma unui amestec pudră pentru băuturi, agenți
de administrare sub formă de pelicule solubile
care
facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive.

───────

(210) M 2018 01660
(151) 13/03/2018
(732) S.C. BISTRO ROTISS S.R.L.,

STR. TRAIAN NR. 159, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GUSTERIA Bucate cu Dichis

(531) Clasificare Viena: 11.01.04; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 01661
(151) 13/03/2018
(732) ROMVAC COMPANY S.A., SOS.

CENTURII NR. 7, ROMANIA,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
IMMUNE CLEAN

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar.
───────

(210) M 2018 01662
(151) 13/03/2018
(732) VIRGIL CIULIN, ORAȘ MOARA

DOMNEASCA NR. 251, JUDEȚUL
VASLUI, MOARA DOMNEASCA,
737567, VASLUI, ROMANIA

(540)

ISTORIA CU VIRGIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

41. Informaţii referitoare la educaţie, servicii
educaţionale, servicii de editare (desktop
publishing), servicii de amuzament, modelare
pentru artişti, închirierea peliculelor de film,
închirierea de proiectoare şi accesorii de
film, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de interpretariat, servicii
de structurare, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, studiouri de film,
prezentări în săli cinematografice, servicii
de compoziţii muzicale, servicii de săli de
concerte, servicii prestate de reporterii de ştiri,

organizarea balurilor (divertisment), organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de amuzament),
organizarea expoziţiilor în scop cultural sau
educaţional, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), raportare fotografică, fotografie,
producţia de muzică, producţia de programe de
radio şi televiziune, producerea spectacolelor,
producerea filmelor pe casetă video, furnizarea
de servicii de karaoke, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea textelor,
altele decât textele publicitare, producerea de
programe de radio şi televiziune, închirierea
aparatelor de radio şi televiziune, amuzament
radio, închirierea aparatelor de
înregistrare video, servicii de înregistrare
în studio, închirierea echipamentului audio,
închirierea camerelor de filmat, închirierea
peliculelor cinematografice, închirierea
dispozitivelor de iluminat pentru decoruri de
teatru sau studiouri de televiziune, închirierea
filmelor, închirierea proiectoarelor şi accesoriilor
de film, închierea de decoruri, închirierea
de echipamente de scufundări, închirierea de
înregistrări de sunete,
închirierea de camere video, închirierea
de aparate de înregistrat casete video,
închirierea de casete video, închirierea de
decoruri, producţia de spectacole, programe de
televiziune, compunerea textelor, altele decât
textele publicitare, producţii de teatru, servicii
de agenţii de bilete, editarea casetelor video,
producţia de casete video, înregistrare video.

───────
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(210) M 2018 01663
(151) 13/03/2018
(732) OGRADA TYPE COMPANY SRL,

STR. GIURCULUI NR. 11, SAT
PIATRA, COMUNA RUNCU,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, SAT
PIATRA, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

OGRADA.CO
FONDERIE DE LITERE

(531) Clasificare Viena: 27.01.06; 27.05.01;
27.05.02

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 01664
(151) 13/03/2018
(732) REMEDICA IP LIMITED, GRIVA

DIGENI 115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DERMACHE

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

3. Produse cosmetice, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, loțiuni pentru păr, creme
cosmetice, antiperspirante (produse de toaletă),
truse cosmetice, deodorante de uz personal,
preparate de duș pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
loțiuni pentru uz cosmetic, servețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse pentru machiaj,
produse de demachiere, măști cosmetice, lapte
demachiant pentru toaletă, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii.
5. Produse farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, alimente preparate, substanțe și
băuturi dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, suplimente dietetice pentru oameni și
animale de uz medical, preparate și substanțe
medicinale, suplimente alimentare, suplimente
alimentare pe bază de vitamine și/sau minerale,
suplimente nutritive, medicamente, băuturi de
uz medicinal, ceaiuri medicinale, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau medical,
dulciuri farmaceutice, suplimente homeopate,
alimente pentru bebeluși, plasturi și materiale
pentru pansamente, produse sanitare de uz
medical, dezinfectanți și antiseptice, creme,
loțiuni, geluri, săpunuri, șampoane, preparate de
toaletă medicinale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/03/2018

(210) M 2018 01665
(151) 13/03/2018
(732) ONUTI D. VERONICA, STR.

AMURGULUI NR. 1A, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GEO-LUX

(531) Clasificare Viena: 14.03.02; 14.03.03;
14.07.01; 14.07.07; 14.07.09; 14.07.20;
26.04.18; 26.05.06; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri închis,
gri deschis, galben, albastru

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

6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie
metalică, încuietori și chei metalice.
7. Pompe, compresoare și ventilatoare, scule
de mână electrice, scule de mână pneumatice,
scule modulare (instrumente), scule de grădinărit
(electrice), mașini, scule și aparate pentru fixat
și asamblat, echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, echipament

pentru mișcare și manevrare, generatoare de
electricitate, mașini de distribuire, mașini de
șlefuit cu disc abraziv, discuri abrazive (mașini-
unelte), discuri abrazive pentru mașini de șlefuit
electrice, discuri din materiale abrazive (piese
pentru mașini), discuri abrazive pentru șlefuit
(unelte pentru mașini), disc abraziv pentru tăiere
în mediu umed (mașini), fierăstrău mecanic
(mașini), mașini robotice cu fierăstrău, lame de
fierăstrău pentru mașini, lame de fierăstrău (părți
de mașini).
8. Unelte de mână și instrumente acționate
manual, aparate electrocasnice de igienă
și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri).
9. Echipamente de protecție și siguranță,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
componente electrice și electronice, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, instrumente de măsurare,
detectare și monitorizare, indicare și control.
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, aparate pentru gătit, instalații
pentru gătit, sobe pentru gătit, mașini de gătit,
plite de gătit, aparate de răcire electrice, aparate
de refrigerare, aparate frigorifice.

───────
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(210) M 2018 01666
(151) 13/03/2018
(732) MĂRIA TA TRAVEL AND

ADVENTURE SRL, STR. NUCILOR
NR. 10, CORP C, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CUMPANA,
ROMANIA

(540)

S.Y. Lindor

(531) Clasificare Viena: 15.07.07; 18.03.09;
18.03.23; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2975C), galben (Pantone 115C), roșu
(Pantone 485C)

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

39. Servicii de navigație, transport maritim.
───────

(210) M 2018 01667
(151) 13/03/2018
(732) ADRIAN-LUCIAN BURUIANĂ,

ȘOS. MUNTENI NR. 5, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

UNU IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
albastru, verde, vișiniu închis

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2018 01668
(151) 13/03/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ETAJ 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALPINIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 06.01.04

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
43. Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01669
(151) 13/03/2018
(732) MEDISSIMA CLINIC SRL, BD.

THEODOR PALLADY NR. 47,
INTR. A, CAM. 25, ET. 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3 ,AP. 13, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
MEDISSIMA

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

35. Publicitate în legatură cu domenile: medical,
dermatologic şi cosmetic, managementul şi
administrarea afacerilor în domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, servicii de funcţii
administrative, servicii de evidenţă a dosarelor şi
fişelor privind istoricul medical personal (lucrări
de birou), servicii de evidenţă a dosarelor
şi fişelor referitoare la starea de sănătate a
persoanelor (lucrări de birou), consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, administrare de planuri de servicii
medicale preplătite, gestionare administrativă a
clinicilor medicale.
41. Servicii educaţionale în domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, instruire în domeniile:
medical, dermatologic şi cosmetic, instruire
în domeniul asistenţei medicale şi a nutriţiei,
servicii de divertisment, cursuri de cosmetică,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, organizare şi coordonare de seminarii,
ateliere de lucru (instruire), conferinţe în scopuri
educaţionale, colocvii şi simpozioane în legătură
cu domeniile: medical, dermatologic şi cosmetic,
organizare de demonstraţii în scop educaţional şi
de instruire în domeniile: medical, dermatologic

şi cosmetic, publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice, publicare de cărţi, publicare de
texte medicale, cursuri de nutriţie (nemedicale),
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în
domeniile: medical, dermatologic şi cosmetic.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, tratament cosmetic,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
faţă, păr şi piele, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii ale clinicilor medicale,
analiză cosmetică, saloane de frumuseşe,
servicii de consultanţă în domeniul cosmetic,
servicii de aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii dermatologice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, furnizare de informaţii medicale
în domeniul dermatologiei, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea pielii, servicii de
întindere a pielii cu laser, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, servicii de consultanţă cu
privire la îngrijirea pielii, servicii pentru îngrijirea
pielii, servicii de evaluare medicală, servicii
de furnizare de informaţii medicale, consulţatii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, furnizare de servicii medicale, servicii
de consultanţă legate de servicii medicale,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienţi, analiza ţesuturilor umane pentru
tratament medical (servicii medicale), electroliza
efectuată în scopuri cosmetice, servicii de clinici
de chirurgie estetică şi plastică, consultanţă şi
servicii de informaţii despre produse medicale.

───────
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(210) M 2018 01670
(151) 13/03/2018
(732) MEDISSIMA CLINIC SRL, BD.

THEODOR PALLADY NR. 47,
INTR. A, CAM. 25, ET. 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3 ,AP. 13, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MEDISSIMA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.12; 26.11.13; 24.13.14

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

35. Publicitate în legatură cu domenile: medical,
dermatologic şi cosmetic, managementul şi
administrarea afacerilor în domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, servicii de funcţii
administrative, servicii de evidenţă a dosarelor şi
fişelor privind istoricul medical personal (lucrări
de birou), servicii de evidenţă a dosarelor
şi fişelor referitoare la starea de sănătate a
persoanelor (lucrări de birou), consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, administrare de planuri de servicii
medicale preplătite, gestionare administrativă a
clinicilor medicale.
41. Servicii educaţionale în domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, instruire în domeniile:
medical, dermatologic şi cosmetic, instruire
în domeniul asistenţei medicale şi a nutriţiei,
servicii de divertisment, cursuri de cosmetică,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, organizare şi coordonare de seminarii,
ateliere de lucru (instruire), conferinţe în scopuri
educaţionale, colocvii şi simpozioane în legătură
cu domeniile: medical, dermatologic şi cosmetic,
organizare de demonstraţii în scop educaţional şi

de instruire în domeniile: medical, dermatologic
şi cosmetic, publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice, publicare de cărţi, publicare de
texte medicale, cursuri de nutriţie (nemedicale),
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în
domeniile: medical, dermatologic şi cosmetic.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, tratament cosmetic,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
faţă, păr şi piele, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii ale clinicilor medicale,
analiză cosmetică, saloane de frumuseşe,
servicii de consultanţă în domeniul cosmetic,
servicii de aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii dermatologice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, furnizare de informaţii medicale
în domeniul dermatologiei, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea pielii, servicii de
întindere a pielii cu laser, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, servicii de consultanţă cu
privire la îngrijirea pielii, servicii pentru îngrijirea
pielii, servicii de evaluare medicală, servicii
de furnizare de informaţii medicale, consulţatii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, furnizare de servicii medicale, servicii
de consultanţă legate de servicii medicale,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienţi, analiza ţesuturilor umane pentru
tratament medical (servicii medicale), electroliza
efectuată în scopuri cosmetice, servicii de clinici
de chirurgie estetică şi plastică, consultanţă şi
servicii de informaţii despre produse medicale.

───────
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(210) M 2018 01671
(151) 13/03/2018
(732) Judetul Bistrita-Nasaud, prin

Consiliul Judetean Bistrita-
Nasaud, STR. PIATA PETRU
RRES NR. 1, JUD. BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRIŢA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

CLUBUL SPORTIV GLORIA
2018 BISTRIŢA-NĂSĂUD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 27.07.11; 24.01.15; 25.07.20

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01672
(151) 13/03/2018
(732) SC SERPICO TRADING SRL,

STR. DRUMUL ODĂII NR. 26C,
HALA C1, JUD. ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)

O'GREEN 2011

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11

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

29. Carne, peşte şi conserve de peşte, fructe
de mare, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte, legume gătite congelate, salate de
legume, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2018 01673
(151) 13/03/2018
(732) ARCO EXPERT SRL , STR.

VULTURILOR NR. 92, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, 038754,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

lemontti

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric, huse/
tocuri/protecţii pentru: telefoane mobile, tablete,
notebookuri, laptopuri din cauciuc, folii protecţie
şi huse/tocuri/protecţii pentru: telefoane mobile,
tablete, notebook-uri, laptop-uri din piele şi
imitaţie de piele.
18. Piele şi imitaţii de piele.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 01674
(151) 13/03/2018
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TECHONE

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

9. Ceasuri inteligente.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate, marketing şi promovare.

───────

(210) M 2018 01675
(151) 13/03/2018
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ETAJ 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DEZANOPLUM

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, material de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────


