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Cereri Mărci publicate în 08/01/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 08206 28/12/2017 BOHALTEANU SI ASOCIATII BSMP Bohalteanu & Asociatii

proficiency mastering efficiency

2 M 2018 00001 01/01/2018 SC ROSERV PHARMA SRL ROSERV PHARMA
ANTIVOMITIV ACADELE KIDS

3 M 2018 00002 01/01/2018 MARCHESA CONSULT SRL RO@WORK
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(210) M 2017 08206
(151)     28/ 12/2017
(732) BOHALTEANU SI ASOCIATII,

BD. G-RAL GH. MAGHERU NR.
1-3, MAGHERU ONE BUILDING,
ET. 5, SECTOR 1 , BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BSMP Bohalteanu &
Asociatii proficiency
mastering efficiency

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 25.01.19; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu închis (Pantone
7421C), gri închis (Pantone Coolgray
11C), gri deschis (Pantone Coolgray
5C)

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 00001
(151) 01/01/2018
(732) SC ROSERV PHARMA SRL, BD.

MAREA UNIRE NR. 21, CAM.
2, BL. U6, SC. 1, ET. 6, AP. 21,
JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)
ROSERV PHARMA

ANTIVOMITIV ACADELE KIDS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Supliment alimentar destinat prevenirii răului
de mişcare.
35. Gestiunea  afacerilor  comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
conducerea şi administrarea afacerilor,
publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
cremelor naturiste şi farmaceutice, cosmeticelor,
accesoriilor de baie şi parfumurilor, a
produselor farmaceutice şi de uz veterinar,
produselor sanitare de uz medical, substanţelor
dietetice de uz medical, alimentelor pentru
sugari, suplimentelor alimentare, a suplimentului
alimentar destinat prevenirii răului de miscare,
suplimentelor dietetice, plasturilor, materialelor
de pansat, materialelor pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţilor,
servicii oferite de lanţuri de magazine, produselor
pentru distrugerea dăunatorilor, fungicidelor,
erbicidelor, a aparatelor şi instrumentelor
chirurgicale, medicale, stomatologice şi de
uz veterinar, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articolelor ortopedice, materialor de sutură,
prin diferite forme de comerţ, inclusiv pagina
web, (cuexcepţia transportului) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor de cosmetică facială, corporală şi
pentru păr, în principal, ulei masaj, creme masaj,
gel masaj, măşti corporale, creme corp, gel faţă,
măşti faciale, săpun, şampon, duş gel, balsam
după ras, balsam corp, balsam păr, produse
machiaj, fond de ten, rimel, ruj buze, gloss
buze, farduri, corector, sare de baie, produse
demachiere, produse după epilat, ser facial, a
cremelor naturiste şi farmaceutice, cosmeticelor,
accesoriilor de baie şi parfumurilor, a produselor
farmaceutice şi de uz veterinar, a suplimentului
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───────

(210) M 2018 00002
(151) 01/01/2018
(732) MARCHESA CONSULT SRL, STR.

TURDA NR. 122, BL. 39, SC. A, ET.
7, AP. 36, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
RO@WORK

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

alimentar destinat prevenirii răului de mişcare,
articolelor ortopedice, materialelor de sutură,
inclusiv prin pagina web, publicitate inclusiv prin
pagina web pentru produsele comercializate,
servicii de import-export în legătură cu 
produsele comercializate.



                                                  
Erată

           Referitor la depozitul M2017/08207, publicat în data 

de 27.12.2017, se scoate de la publicare deoarece plata a fost
achitată eronat.


