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Cereri Mărci publicate în 03/07/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02185 26/06/2018 FUNDAŢIA COLEGIUL PRO mentorup

2 M 2018 02923 26/06/2018 LIFECARE MARKETING SRL LIFECARE MARKETING

3 M 2018 04127 26/06/2018 MARIN ECEDI JELNA AMPRENTA
TRANSILVANIEI
www.jelnatransilvania.ro

4 M 2018 04220 26/06/2018 MUSICALIST FEST SRL MUSICALIST

5 M 2018 04221 26/06/2018 MUSICALIST FEST SRL MUSICAL STORYTELLERS

6 M 2018 04222 26/06/2018 SYNGENTA PARTICIPATIONS
AG

COPRANTOL

7 M 2018 04223 26/06/2018 RALUCA CRETUL MED UNDERWEAR &
SWIMWEAR

8 M 2018 04224 26/06/2018 S.C. GRAN GELATO S.R.L. Gran Gelato IL VERO GELATO
ARTIGIANALE ITALIANO

9 M 2018 04225 26/06/2018 S.C. EDITURA MIRIAM & DY
S.R.L.

EDITURA MIRI

10 M 2018 04226 26/06/2018 ASOCIATIA ENVIRON ROMÂNIA RECICLEAZĂ

11 M 2018 04227 26/06/2018 SC DYNAMIC BEST
SOLUTIONS SRL

Artizanii Berii

12 M 2018 04228 26/06/2018 DENTAVISION DMD SRL DV DENTAVISION

13 M 2018 04229 26/06/2018 SC PASSAGE FOOD SRL LOLLIBOX

14 M 2018 04230 26/06/2018 SC PASSAGE FOOD SRL BONIBOX

15 M 2018 04231 26/06/2018 SC PASSAGE FOOD SRL LOLLICORN

16 M 2018 04232 26/06/2018 SC PASSAGE FOOD SRL BONIKIDS

17 M 2018 04234 26/06/2018 SILVIA CLAUDIA AVRAM BALANS SALON

18 M 2018 04235 26/06/2018 APP & OUTLOOK SRL go gu

19 M 2018 04237 26/06/2018 ANDREEA MIHAI
BOGDAN MIHAI

Ataf ARTĂ / TRADIŢIE / FLORI

20 M 2018 04238 26/06/2018 ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

ROLL THE BALL

21 M 2018 04239 26/06/2018 ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

ROLL THE BALL, TURBO ROLL

22 M 2018 04240 26/06/2018 Walmark, a.s. INDEX DE SĂNĂTATE

23 M 2018 04242 26/06/2018 EDITURA UNIVERS SRL Emma
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 04243 26/06/2018 EDITURA UNIVERS SRL EDUCAŢIE CU BLÂNDEŢE

25 M 2018 04244 26/06/2018 EDITURA UNIVERS SRL Erus

26 M 2018 04245 26/06/2018 INTERRA TOUR OPERATOR
SRL

Interra Tour Operator

27 M 2018 04246 26/06/2018 ANITA JAMBOR VELLUM

28 M 2018 04248 26/06/2018 CRETU MARIUS CATALIN MOLDAVIA BEST

29 M 2018 04249 26/06/2018 CRETU MARIUS CATALIN MOLDAVIA CLASS
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(210) M 2018 02185
(151) 26/06/2018
(732) FUNDAŢIA COLEGIUL PRO, B-

DUL PACHE PROTOPOPESCU
NR. 109, ET. 3, CAMERA 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

mentorup

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.02.07

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

clase:
14. Ceasuri, brăţări, brelocuri, broşe.
16. Papetărie, articole de birou, materiale
grafice, birotică, rechizite, manuale, culegeri,
tipărituri, albume, atlase, broşuri, cărţi, semne de
carte, stilouri, cutii de stilouri, pixuri, creioane,
cataloage, suporturi de hârtie, cărţi de desen,
gravuri, plicuri, figurine de carton, insigne de
hârtie sau carton, bibliorafturi, hărţi, globuri
pamânteşti, reprezentari/reproduceri grafice,
felicitări, serveţele din hârtie, folii de protecţie
pentru hârtie, tăvi pentru scrisori, reviste,
suporturi pentru pahare, machete arhitecturale,
ziare, carneţele, agende, fotografii, suporturi
pentru instrumente de scris, cuţite pentru hârtie,
palete pentru pictori, tablouri, rame foto, postere,
prospecte, palete de acuarele, radiere, materiale
didactice.
25. Articole de îmbrăcăminte şi acoperire a
capului.
26. Insigne, altele decât cele din metale
preţioase, decoraţiuni din articole textile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, managementul
afacerilor, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori, consiliere pentru
managementul afacerilor, marketing, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, promovare
anunţuri/oferte servicii de meditaţii, publicitate

online, închirierea minutelor publicitare în
cadrul mediilor de comunicare, închiriere
spaţii publicitare, scrierea textelor publicitare,
promovarea de produse în medii de comunicare
online, promovarea afacerilor, promovarea
vânzării de articole de îmbrăcăminte şi
articole electronice/produse tehnice, de birotică,
promovare birotică şi rechizite, materiale
educaţionale, promovarea de evenimente,
promovarea de filme, jocuri şi aplicaţii web cu rol
educativ, promovarea de seminarii, promovarea
de călătorii, promovarea de evenimente de
interes, promovare şi vânzare de bilete la
evenimente cu rol educativ.
38. Telecomunicaţii, comunicare cu terminale
de computere, transmisia asistată de calculator
a mesajelor şi imaginilor, servicii de poştă
electronică, transmiterea mesajelor, agenţii de
ştiri, furnizarea accesului la baze de date,
transmisia prin satelit, transmisii în sistem de
video-conferinţă, servicii de chat, transmisii
wireless, comunicarea prin partajarea ecranului
(screensharing), servicii de transmitere live pe
internet (livestreaming).
40. Tipărire (imprimare) de materiale publicitare,
cărţi, reviste, manuale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de colocvii,
seminare, conferinţe, congrese, simpozioane,
rezervare de bilete la evenimente culturale
şi sportive, servicii prestate de reporterii
de ştiri, informaţii despre educaţie, consiliere
educaţională, servicii de desktop publishing
electronic, servicii educaţionale, servicii de jocuri
furnizate online de la reţea computerizată,
informaţii despre posibilităţi de recreare,
servicii de instruire, organizare de competiţii
educaţionale, producţia de programe TV şi
radio, furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile, publicare de cărţi şi jurnale şi
materiale multimedia online, publicare online
de ziare, reviste şi ghiduri electronice, servicii
de meditaţii, traducere, predare în învăţământ,
servicii de editare şi publicare de materiale
tipărite, cărţi, reviste, filme, fotografii, texte scrise
(cu excepţia textelor publicitare), muzică.
42. Servicii de programare computerizată,
consultanţă de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
şi actualizare de software, design penru
sistemele de calculator, convertirea datelor
sau documentelor din medii fizice în medii
electronice, crearea şi mentenanţa de web-site,
design de arte grafice, servicii de motoare de
căutare pe internet, găzduire site web, furnizare
de acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea şi publicarea
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de jurnale şi bloguri personale online, editare
programe de calculator.

───────

(210) M 2018 02923
(151) 26/06/2018
(732) LIFECARE MARKETING SRL,

STR. COZIENI NR. 18, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINIŢA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHIŢEI, NR.1, BL.94B, SC.B,
AP.76, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)

LIFECARE MARKETING

(531) Clasificare Viena: 05.01.06; 05.01.16;
26.01.01; 26.01.15; 26.11.01; 26.11.08;
27.05.11

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

clase:
35. 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 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
extenalizare 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 , prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, furnizare de informaţii
comerciale referitoare la produse, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse, 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, servicii de intermediere
comercială, administrarea 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 despre produse prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi
de vânzare, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse, 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,
servicii de administrare comercială, servicii de
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desfacere, servicii de cumpărare şi de vânzare
pentru terţi, achiziţie de bunuri şi servicii
pentru terţi, adunarea împreună a unor bunuri
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea
unor vizionări convenabile a acestora de către
clienţi, punerea împreună spre beneficiul altora
şi regruparea în avantajul terţilor a unei varietăţi
de produse şi servicii, în scopul vânzării lor,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod (cu excepţia transportului
lor) , în magazine, lanţuri de magazine, la
standuri, în cadrul centrelor comerciale, mall-
urilor, galeriilor comerciale, prin curier, pe bază
de comandă prin poştă, târguri, expoziţii, on-
line într-o reţea computerizat, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web, prin
comerţ electronic, internet sau al emisiunilor de
radio, de televiziune, de teleshopping, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi, vânzare en-gross
şi en-detail prin toate mijloacele, prezentarea
produselor şi serviciilor prin orice mijloace
de comunicare, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea de materiale publicitare, prospecte,
imprimate, eşantioane, de orice tip şi pe
orice cale prin corespondenţă, promovarea
bunurilor altora, servicii de intermediere
comercială între clienţi, prestatorii de servicii
şi producătorii de bunuri, demonstraţii cu
produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, managementul afacerilor,
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse şi
servicii pentru alte afaceri).
39. Livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă, transport, transportare de
mărfuri, stocarea (depozitarea) produselor,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor, ambalarea
produselor, împachetare şi ambalare de bunuri,
ambalare de produse în tranzit, ambalare
de articole pentru transport, ambalare de
articole pe bază de comandă şi specificaţii ale
altor persoane, livrarea de mărfuri, colectare,
transport şi livrare de produse, depozitarea
mărfurilor, depozitare de produse, depozitare de
produse în tranzit, 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 (transport), servicii de
expediere.

───────

(210) M 2018 04127
(151) 26/06/2018
(732) MARIN ECEDI, STR. GEORGE

COŞBUC, NR. 6, JUD BISTRIŢA
NĂSĂUD, BISTRIŢA, 420042,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

JELNA AMPRENTA
TRANSILVANIEI

www.jelnatransilvania.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.11; 26.11.13

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 04220
(151) 26/06/2018
(732) MUSICALIST FEST SRL, STR.

FLORILOR NR. 1, BL. B1, SC. 1,
ET. 1, AP. 101, JUDEȚUL ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)
MUSICALIST

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

35. Servicii de promovare artiști, servicii de
promovare de evenimente artistice, inclusiv
concerte muzicale și alte reprezentații artistice,
ateliere muzicale, servicii de publicitate și
marketing pentru artiști.
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41. Organizare de concerte muzicale și alte
reprezentații artistice, organizare de evenimente
artistice, inclusiv ateliere muzicale, producție
audio, video, fotografică și multimedia, servicii
educaționale, publicare multimedia.

───────

(210) M 2018 04221
(151) 26/06/2018
(732) MUSICALIST FEST SRL, STR.

FLORILOR NR. 1, BL. B1, SC. 1,
ET. 1, AP. 101, JUDEȚUL ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)
MUSICAL STORYTELLERS

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

35. Servicii de promovare artiști, servicii de
promovare de evenimente artistice, inclusiv
concerte muzicale și alte reprezentații artistice,
ateliere muzicale, servicii de publicitate și
marketing pentru artiști.
41. Organizare de concerte muzicale și alte
reprezentații artistice, organizare de evenimente
artistice, inclusiv ateliere muzicale, producție
audio, video, fotografică și multimedia, servicii
educaționale, publicare multimedia.

───────

(210) M 2018 04222
(151) 26/06/2018
(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,

SCHWARZWALDALLEE 215, 4058
BASEL, ELVEȚIA, BASEL, ELVEȚIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL ,
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET.
3, AP. 5, SECTOR 2, 020915
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
COPRANTOL

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

5. Produse pentru distrugerea verminei,
fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2018 04223
(151) 26/06/2018
(732) RALUCA CRETUL, STR.

ALEXANDRU DEPARATEANU
NR. 29, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MED UNDERWEAR
& SWIMWEAR

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2018 04224
(151) 26/06/2018
(732) S.C. GRAN GELATO S.R.L., STR.

RADU VODĂ NR. 28A, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Gran Gelato IL VERO GELATO
ARTIGIANALE ITALIANO

(531) Clasificare Viena: 08.01.18; 25.01.10;
25.01.13; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 04225
(151) 26/06/2018
(732) S.C. EDITURA MIRIAM & DY

S.R.L., B-DUL 1 DECEMBRIE
1918 NR. 15, AP. 5, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

EDITURA MIRI

(531) Clasificare Viena: 02.05.01; 02.05.03;
20.07.01; 27.05.01; 27.05.02

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 04226
(151) 26/06/2018
(732) ASOCIATIA ENVIRON, STR.

GEORGE BACOVIA NR. 1,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ROMÂNIA RECICLEAZĂ

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
15.09.10; 26.02.07; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:verde (RGB
96,180,79), negru, gri (RGB
143,163,173)

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

9. Aplicații (programe) software, publicații
electronice descărcabile, fișiere de imagine
descărcabile, programe de jocuri.
39. Colectarea și managementul colectării,
transportul și depozitarea deșeurilor.
40. Managementul reutilizării, reciclării și
valorificării.
41. Furnizare de publicații electronice online
nedescărcabile, servicii de educație și instruire
prin organizarea de seminarii, conferințe,
competiții, campanii, expoziții, ateliere de lucru,
servicii de divertisment și activități sportive,
servicii de jocuri organizate online.

───────

(210) M 2018 04227
(151) 26/06/2018
(732) SC DYNAMIC BEST SOLUTIONS

SRL, STRADA: SOS. NICOLAE
TITULESCU, NUMAR: 95-103,
BL.8, SC.B, ET.8, AP.94, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 020526,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Artizanii Berii

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

31. Malt.
32. Bere.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2018 04228
(151) 26/06/2018
(732) DENTAVISION DMD SRL, STR.

MUNCITORILOR NR. 18, SC.1,
AP.1, JUD. CLUJ
, CLUJ NAPOCA, 400424 , CLUJ,
ROMANIA

(540)

DV DENTAVISION

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 02.09.10

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 432C),
albastru (Pantone 7693C), mov
(Pantone 7433C)

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

35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, publicitate și marketing, servicii
de publicitate oferite de oagenție specializată
în publicitate prin radio și televiziune,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin Internet,
servicii de publicitate prin afișarea de reclame
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pe baloane, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin bloguri, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate directă prin poștă furnizate de
întreprinderi specializate, publicitate în presa
de interes general și în presa de specialitate,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate constând din panouri cu două fețe
purtate pe umeri de persoane, servicii de
publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, publicitate directă
prin poștă pentru atragerea de noi clienți și
menținerea bazei de clienți existente, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, pregătirea de liste de adrese
poștale pentru servicii de publicitate directă prin
poștă (cu excepția comercializării), furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe Internet, marketing promoțional, marketing
digital, marketing prin telefon, marketing pe
Internet, marketing pentru evenimente, servicii
de marketing, publicitate online, servicii de
publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, distribuire de anunțuri
publicitare, servicii de anunțuri clasificate,
pregătire de anunțuri publicitare, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, servicii de
plasare de anunțuri publicitare pentru terți,

servicii de anunțuri în scopuri publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin Internet,
servicii de afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe Internet, pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, închiriere de spațiu publicitar pe Internet
pentru anunțuri de angajare, pregătire și plasare
de anunțuri publicitare de exterior pentru terți,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
Internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web pe Internet, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de Internet,
realizarea de reclame, anunturi publicitare,
promotii, oferte, informatii comerciale, toate
acestea in domeniul stomatologic.
44. Servicii stomatologice, servicii de
stomatologie veterinară, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie, asistență stomatologică,
consultații stomatologice, închiriere de
instrumente stomatologice, anestezie dentară,
servicii de igienă dentară, servicii oferite de
clinici dentare, asistență medicală, asistență
medicală la domiciliu, asistență medicală de
urgență, asistență medicală pentru animale,
servicii de asistență medicală, furnizare de
asistență medicală, servicii de asistență
medicală pediatrică, centre rezidențiale de
asistență medicală, management de servicii
de asistență medicală, servicii de asistență
medicală pentru oameni, furnizare de informații
despre servicii de asistență medicală, furnizare
de servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, servicii de asistență tehnică medicală
în materie de sănătate, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de asistență medicală la domiciliu, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de servicii de asistență medicală,
servicii prestate de tehnicieni de radiologie,
servicii de medicină sportivă, servicii de
medicină alternativă, închiriere de instrumente
de medicină veterinară, furnizare de informații
referitoare la medicină, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
servicii oferite de un cabinet stomatologic,
servicii oferite de un centru stomatologic, servicii
de asistenţă medicală şi stomatologică, cu
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activităţi specifice cum sunt: medicină dentară,
tratamente stomatologie generală, endodonţie,
protetică dentară, implantologie, chirurgie dento-
alveolară, ortodonţie şi ortopedie dento-facială,
parodontologie, radiologie dentară, servicii de
endodontie, servicii de ortodonţie, servicii de
parodontologie, servicii de implantologie, servicii
de radiologie dentară, servicii de radiologie,
servicii de radiologie dentara, radiodiagnostic,
servicii de protetica dentară, chirurgie dentară,
chirurgie dento-alveolară, servicii oferite de o
clinică stomatologică, servicii stomatologice de
tip ambulator, servicii oferite de un centru de
medicină dentară.

───────

(210) M 2018 04229
(151) 26/06/2018
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

LOLLIBOX

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 04230
(151) 26/06/2018
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

BONIBOX

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 04231
(151) 26/06/2018
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

LOLLICORN

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
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30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 04232
(151) 26/06/2018
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

BONIKIDS

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 04234
(151) 26/06/2018
(732) SILVIA CLAUDIA AVRAM,

STRADA: STR.HRISOVULUI,
NUMAR: 5, BL.4, SC.2, AP.18,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL, STR. POLONĂ NR.
115, BL.15, SC.A, AP.19, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BALANS SALON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.01.01; 02.03.01; 02.03.23; 02.01.23;
02.03.02; 02.01.16

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii furnizate de saloane de coafură
şi înfrumuseţare, servicii de tratamente de
înfrumuseţare, servicii de cosmetică, tratament
cosmetic, servicii de machiaj cosmetic, furnizare
de informaţii în materie de frumuseţe, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/06/2018

(210) M 2018 04235
(151) 26/06/2018
(732) APP & OUTLOOK SRL, STR.

JUSTIŢIEI NR. 10-12, CAMERA
3, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

go gu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

38. Telecomunicaţii prin radio şi televiziune.
───────

(210) M 2018 04237
(151) 26/06/2018
(732) ANDREEA MIHAI, STRADA: B-DUL

PIERRE DE COUBERTIN, NUMAR:
4, BL.2, SC.A, ET.1, AP.8, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
BOGDAN MIHAI, STRADA: B-DUL
PIERRE DE COUBERTIN, NUMAR:
4, BL.2, SC.A, ET.1, AP.8, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

Ataf ARTĂ / TRADIŢIE / FLORI

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

clase:
44. Aranjamentul florilor, servicii de artă florală,
compoziţii florale şi servicii de grădinărit-
peisagistica.

───────
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(210) M 2018 04238
(151) 26/06/2018
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., ŞOS. BUCUREŞTI-
URZICENI NR. 63C, CORP 1,
SPAŢIUL U31, ET. 2, JUDEŢ ILFOV,
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(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)
ROLL THE BALL

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

30. Cafea, ceai,cacao şi cafea artificială, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, biscuiţi/fursecuri, bomboane,
caramele (bomboane), torturi/prăjituri, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale,
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, chipsuri (produse din
cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, paste de ciocolată cu nuci de
întins pe pâine, nuci învelite în ciocolată,
băuturi din caco cu lapte, băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cacao, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de Crăciun,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), turtă dulce,
halva, batoane de cereale cu proteine, miere,
îngheţată, pricomigdale (produse de patiserie),
macaroons (produse de patiserie), marţipan,
alimente pe bază de ovăz, produse de patiserie,
produse de cofetărie, petits fours (prăjiturele),
plăcinte, praline, şerbeturi (îngheţate), sorbeturi
(îngheţate), dulciuri (bomboane), tarte, vafe
belgiene.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
publicitate prin poştă, servicii de postare de afişe
publicitare, demostraţii cu produse (promovare),
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, publicarea de texte
publicitare, servicii de derulare de campanii
promoţionale, servicii de comerţ prin intermediul
site-urilor web.

───────

(210) M 2018 04239
(151) 26/06/2018
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., ŞOS. BUCUREŞTI-
URZICENI, NR. 63C, CORP C1,
SPAŢIUL U31, ET. 2, JUD. ILFOV
, AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
ROLL THE BALL,

TURBO ROLL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificiala,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, biscuiţi, fursecuri, bomboane,
caramele (bomboane), torturi, prăjituri, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale,
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, chipsuri (produse din
cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, paste de ciocolată cu nuci de
întins pe pâine, nuci învelite în ciocolată,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cacao, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
Crăciun, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), turtă dulce,
halva, batoane de cereale cu proteine, miere,
îngheţată, pricomigdale (produse de cofetărie),
macaroons (produse de patiserie), marţipan,
alimente pe bază de ovăz, produse de patiserie,
produse de cofetărie, petits fours (prăjiturele),
plăcinte, praline, şerbeturi (înghetate), sorbeturi
(îngheţate), dulciuri (bomboane), tarte, vafe
belgiene.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
publicitate prin poştă, servicii de postare
de afişe publicitare, demonstraţii cu
produse (promovare), răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane,
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publicitate online pe o reţea de calculatoare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare,
publicarea de texte publicitare, servicii de
derulare de campanii promoţionale, servicii de
comerţ prin intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2018 04240
(151) 26/06/2018
(732) Walmark, a.s., OLDŘICHOVICE 44,

739 61 , TŘINEC, CEHIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,

STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INDEX DE SĂNĂTATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18; 29.01.15; 26.02.05

(591) Culori revendicate:mov, roşu,
portocaliu, galben, verde, albastru, gri

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

44. Servicii medicale şi de sănătate.
───────

(210) M 2018 04242
(151) 26/06/2018
(732) EDITURA UNIVERS SRL , STR.

SUVENIR NR. 4, ET. 3, AP. 8,
SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINIŢA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)

Emma

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 02.05.03

(591) Culori revendicate:alb, crem, galben,
roşu, roz, bleu, albastru, verde

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

16. Albume, cărţi, cărţi cu arta grafica, cărţi
educative, cărţi ilustrate, cărţi pentru copii, cărţi
şcolare, cărţi de colorat, cărţi de povesti, cărţi
de povesti pentru copii, manuale, manuale
didactice, mape (pentru hârtii), publicaţii (tipărite)
educative, publicaţii periodice, reviste (publicaţii
periodice), romane (cărţi tipărite), tipărituri.
35. Publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale şi texte
publicitare, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru autori şi scriitori,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele
de comunicaţii online, difuzare de materiale
publicitare online, difuzarea de anunţuri
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publicitare şi anunţuri comerciale, intermediere
de afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte (pentru terţi), intermediere de
cumpărare de produse pentru terţi, marketing
de produse şi servicii pentru alte persoane,
organizare de lansări de produse, organizarea
de prezentări în scopuri publicitare, publicitate
pentru bunurile şi serviciile altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vizualizeze şi
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianţi, servicii de agenţie
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terţi, servicii de promovare a
vânzărilor, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate pentru industria
literară, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaţionale, servicii publicitare pentru cărţi,
campanii de marketing, difuzare de materiale
publicitare online, furnizarea unui catalog online
cu informaţii comerciale pe internet, intermediere
de cumpărare de produse pentru terţi, organizare
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
prezentare de produse, promovarea vânzărilor,
realizare de târguri şi expoziţii cu scop
publicitar sau comercial virtuale online, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de desfacere (promovare), punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse şi servicii, 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 sau prin alte mijloace de comunicaţii.
41. Publicare şi editare de cărţi, servicii de
editare computerizată, servicii de editare, editare
de publicaţii, publicare de reviste, publicare de
manuale, publicare de poveşti, publicare de
cărţi, publicare de cărţi educative, publicare
de materiale educative, publicare de manuale
şcolare, publicare de materiale educative,
publicare de materiale didactice, publicare de
publicaţii electronice, publicare de cărţi audio,
publicare de cărţi instructive, publicare şi
editare de cărţi, publicare de materiale didactice
educative, publicare de cărţi şi reviste, publicare
şi editare de materiale tipărite, publicare de
cărţi şi periodice electronice online, publicare de
cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale, publicare on-
line de cărţi şi reviste electronice, servicii de

publicare a publicaţiilor periodice şi neperiodice,
altele decât textele publicitare.

───────

(210) M 2018 04243
(151) 26/06/2018
(732) EDITURA UNIVERS SRL , STR.

SUVENIR NR. 4, ET. 3, AP. 8,
SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINIŢA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)

EDUCAŢIE CU BLÂNDEŢE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.05.08; 05.05.20; 05.05.21

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

16. Albume, cărţi, cărţi cu arta grafica, cărţi
educative, cărţi ilustrate, cărţi pentru copii, cărţi
şcolare, cărţi de colorat, cărţi de povesti, cărţi
de povesti pentru copii, manuale, manuale
didactice, mape (pentru hârtii), publicaţii (tipărite)
educative, publicaţii periodice, reviste (publicaţii
periodice), romane (cărţi tipărite), tipărituri, cărţi
tipărite în domeniul educaţiei, manuale de
instrucţiuni pentru educaţie.
35. Publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale şi texte
publicitare, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru autori şi scriitori,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele
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de comunicaţii online, difuzare de materiale
publicitare online, difuzarea de anunţuri
publicitare şi anunţuri comerciale, intermediere
de afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte (pentru terţi), intermediere de
cumpărare de produse pentru terţi, marketing
de produse şi servicii pentru alte persoane,
organizare de lansări de produse, organizarea
de prezentări în scopuri publicitare, publicitate
pentru bunurile şi serviciile altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vizualizeze şi
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianţi, servicii de agenţie
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terţi, servicii de promovare a
vânzărilor, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate pentru industria
literară, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaţionale, servicii publicitare pentru cărţi,
campanii de marketing, difuzare de materiale
publicitare online, furnizarea unui catalog online
cu informaţii comerciale pe internet, intermediere
de cumpărare de produse pentru terţi, organizare
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
prezentare de produse, promovarea vânzărilor,
realizare de târguri şi expoziţii cu scop
publicitar sau comercial virtuale online, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de desfacere (promovare), punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse şi servicii, 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 sau prin alte mijloace de comunicaţii.
41. Publicare şi editare de cărţi, servicii de
editare computerizată, servicii de editare, editare
de publicaţii, publicare de reviste, publicare de
manuale, publicare de poveşti, publicare de
cărţi, publicare de cărţi educative, publicare
de materiale educative, publicare de manuale
şcolare, publicare de materiale educative,
publicare de materiale didactice, publicare de
publicaţii electronice, publicare de cărţi audio,
publicare de cărţi instructive, publicare şi
editare de cărţi, publicare de materiale didactice
educative, publicare de cărţi şi reviste, publicare
şi editare de materiale tipărite, publicare de
cărţi şi periodice electronice online, publicare de

cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale, publicare on-
line de cărţi şi reviste electronice, servicii de
publicare a publicaţiilor periodice şi neperiodice,
altele decât textele publicitare, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, furnizare de
informaţii în materie de educaţie, organizare de
cursuri prin metode de educaţie deschisă.

───────

(210) M 2018 04244
(151) 26/06/2018
(732) EDITURA UNIVERS SRL , STR.

SUVENIR NR. 4, ET. 3, AP. 8,
SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINIŢA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)

Erus

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 02.05.02

(591) Culori revendicate:alb, crem, galben,
roşu, bleeu, albastru, verde, maro,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Albume, cărţi, cărţi cu arta grafica, cărţi
educative, cărţi ilustrate, cărţi pentru copii, cărţi
şcolare, cărţi de colorat, cărţi de povesti, cărţi
de povesti pentru copii, manuale, manuale
didactice, mape (pentru hârtii), publicaţii (tipărite)
educative, publicaţii periodice, reviste (publicaţii
periodice), romane (cărţi tipărite), tipărituri.
35. Publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale şi texte
publicitare, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru autori şi scriitori,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele
de comunicaţii online, difuzare de materiale
publicitare online, difuzarea de anunţuri
publicitare şi anunţuri comerciale, intermediere
de afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte (pentru terţi), intermediere de
cumpărare de produse pentru terţi, marketing
de produse şi servicii pentru alte persoane,
organizare de lansări de produse, organizarea
de prezentări în scopuri publicitare, publicitate
pentru bunurile şi serviciile altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vizualizeze şi
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianţi, servicii de agenţie
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terţi, servicii de promovare a
vânzărilor, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate pentru industria
literară, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papătarie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaţionale, servicii publicitare pentru cărţi,
campanii de marketing, difuzare de materiale
publicitare online, furnizarea unui catalog online
cu informaţii comerciale pe internet, intermediere
de cumpărare de produse pentru terţi, organizare
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
prezentare de produse, promovarea vânzărilor,
realizare de târguri şi expoziţii cu scop
publicitar sau comercial virtuale online, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de desfacere (promovare), punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse şi servicii, 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 sau prin alte mijloace de comunicaţii.
41. Publicare şi editare de cărţi, servicii de
editare computerizată, servicii de editare, editare
de publicaţii, publicare de reviste, publicare de
manuale, publicare de poveşti, publicare de
cărţi, publicare de cărţi educative, publicare
de materiale educative, publicare de manuale
şcolare, publicare de materiale educative,
publicare de materiale didactice, publicare de
publicaţii electronice, publicare de cărţi audio,
publicare de cărţi instructive, publicare şi
editare de cărţi, publicare de materiale didactice
educative, publicare de cărţi şi reviste, publicare
şi editare de materiale tipărite, publicare de
cărţi şi periodice electronice online, publicare de
cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale, publicare on-
line de cărţi şi reviste electronice, servicii de
publicare a publicaţiilor periodice şi neperiodice,
altele decât textele publicitare.

───────

(210) M 2018 04245
(151) 26/06/2018
(732) INTERRA TOUR OPERATOR SRL,

BD. FERDINAND NR. 83, AP. 4
ŞI 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Interra Tour Operator

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 21.01.17; 10.03.16
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(591) Culori revendicate:verde (Pantone
361C, 2421C, 2297C), albastru
(Pantone 298C, 317C), roşu (Pantone
186C, 2347C), galben (Pantone 137C,
803C), alb, negru

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

39. Organizarea de călătorii, servicii de
închiriere de vehicule de transport, servicii de
informare referitoare la călătorii, tarife, orare
şi modalităţi de transport, servicii de transport
oferite de o agenţie de turism.

───────

(210) M 2018 04246
(151) 26/06/2018
(732) ANITA JAMBOR, STR. AVRAM

IANCU NR. 40, JUD. BRAŞOV,
SACELE, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VELLUM

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 24.07.23; 26.04.09; 26.04.18

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#00DFC0), portocaliu (HEX #EC8151)

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

41. Fotografie.
42. Design de arte grafice.

───────

(210) M 2018 04248
(151) 26/06/2018
(732) CRETU MARIUS CATALIN, STR.

PALTINIS NR. 2, JUD. BACĂU,
SLĂNIC MOLDOVA, BACĂU,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MOLDAVIA BEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 01.01.04; 06.01.04

(591) Culori revendicate:grena
(HEX#540101), verde închis
(HEX#004300), verde deschis
(HEX#008000)

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

43. Asigurarea de hrană si băuturi, servicii de
catering, cazare temporară, asigurare de spaţii
de cazare pentru turiști, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri şi pensiuni, cazare turistică și
de vacanță (cazare temporară).

───────
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(210) M 2018 04249
(151) 26/06/2018
(732) CRETU MARIUS CATALIN, STR.

PALTINIS NR. 2, JUD. BACĂU,
SLĂNIC MOLDOVA, BACĂU,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MOLDAVIA CLASS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 01.01.04; 06.01.04

(591) Culori revendicate:grena
(HEX#540101), verde închis
(HEX#004300), verde deschis
(HEX#008000)

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

43. Asigurarea de hrană si băuturi, servicii de
catering, cazare temporară, asigurare de spaţii
de cazare pentru turiști, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri şi pensiuni, cazare turistică și
de vacanță (cazare temporară).

───────


