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Cereri Mărci publicate în 08/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06424 28/09/2018 MERT S.A. OSCAR

2 M 2018 06431 01/10/2018 RAMONA-ILEANA PRUTEANU BIJUNET

3 M 2018 06432 01/10/2018 SC NOVASERVIS FERRO
GRUP SRL

FERplay

4 M 2018 06433 01/10/2018 SC NOVASERVIS FERRO
GRUP SRL

SOLUȚII LA ÎNDEMÂNA TA

5 M 2018 06434 01/10/2018 KRON RENT & TRANSFER
S.R.L.

KRON TRANSFER

6 M 2018 06435 01/10/2018 S.C. PLURIBRANDS GRUP
S.R.L.

INFUSIO MORE THAN TEA -
HEALTHY LIFE

7 M 2018 06436 01/10/2018 S.C. PLURIBRANDS GRUP
S.R.L.

Rajas Quality of Passion

8 M 2018 06437 01/10/2018 VICTOR FLORIAN COMAN TIARA

9 M 2018 06438 01/10/2018 ASOCIATIA FOTBAL CLUB MY
TEAM

FOTBAL CLUB MY TEAM

10 M 2018 06439 01/10/2018 DARCOM ENERGY
SOLUTIONS S.R.L.

DARCOM ENERGY

11 M 2018 06440 01/10/2018 ANA CRISTINA STEAR RANC Romanian Art Nouveou
Centre

12 M 2018 06441 01/10/2018 SC PESTMAG INVEST SRL PestMAG

13 M 2018 06446 01/10/2018 WGS GRAND SECURITY SRL WGS GRAND SECURITY

14 M 2018 06447 01/10/2018 HĂDĂREANU SILVIU TEOFIL Lazhada

15 M 2018 06448 01/10/2018 SC ABC BUILDING SRL mobila abc

16 M 2018 06449 01/10/2018 COMSA CONSULTING SRL COMȘA Juristul meu

17 M 2018 06452 01/10/2018 CRISTIAN-CALIN LUPES ANSAMBLUL ORCHESTRAL
SIMFONIC SI CAMERAL
BUCHAREST FESTIVAL
ORCHESTRA

18 M 2018 06455 01/10/2018 RODICA NICULINA RUSTI Hub Design

19 M 2018 06456 01/10/2018 PANCIU MIHAI ROBERT bForce MOTOR SQUAD

20 M 2018 06458 01/10/2018 ANA-MIHAELA SARI -
DRĂGOIU

écrin bijuterie de autor

21 M 2018 06459 01/10/2018 BETTERLIVING S.R.L BETTER SMILE

22 M 2018 06460 01/10/2018 OANA-RALUCA ALDEA Caminarte tus pasos encuentran
tus sentimientos
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 06461 01/10/2018 SC SIMTECH INTERNATIONAL

SRL
SIMTECH INTERNATIONAL
SYMBOL OF TECHNOLOGY

24 M 2018 06463 01/10/2018 SC ALCONOR COMPANY SRL nrgTx

25 M 2018 06464 01/10/2018 ASOCIAŢIA CASCADORILOR
PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA
''TUDOR STAVRU''

CASCADORII-ASOCIAŢIA
CASCADORILOR
PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA
- ACPR

26 M 2018 06465 01/10/2018 ZSOLT ASZTALOS Şcoala de Rock ROCKSULI
Marosvásárbely

27 M 2018 06466 01/10/2018 MARII MICI UZONI SRL MARII MICI UZONI

28 M 2018 06467 01/10/2018 CLAUDIU-IOAN UZONI-
GELLERT

BIBLIOTECA DE AFUMĂTURI

29 M 2018 06468 01/10/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Poftim de la Cris-Tim

30 M 2018 06469 01/10/2018 MAROZA NATURAL SRL CARAMEL INVEST

31 M 2018 06471 01/10/2018 ELENA MIHAELA NEAGA LUMINIŞ

32 M 2018 06472 01/10/2018 ANDREI STRATILA SOLO PAY



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/10/2018

(210) M 2018 06424
(151)    28/09/2018
(732) MERT S.A., SOS. BUCURESTI-

URZICENI, NR.50 A, JUD. ILFOV,
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)

OSCAR

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.07;
27.05.15; 26.15.01; 26.13.01

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

(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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2018 06431
(151) 01/10/2018
(732) RAMONA-ILEANA PRUTEANU,

ALE. SILISTEA NR. 2, BL. 9,
SC. 1, ET. 3, AP. 35, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BIJUNET

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase și semiprețioase,

ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06432
(151) 01/10/2018
(732) SC NOVASERVIS FERRO GRUP

SRL, STR. PIAŢA 1848 NR. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

FERplay

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Masini și mașini unelte, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje și
organe de transmisie (cu excepția celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decât cele acționate manual, incubatoare pentru
ouă.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
instalații sanitare.

───────
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(210) M 2018 06433
(151) 01/10/2018
(732) SC NOVASERVIS FERRO GRUP

SRL, STR. PIAŢA 1848 NR. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

SOLUȚII LA ÎNDEMÂNA TA

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

clase:
7. Mașini și mașini unelte, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje și
organe de transmisie (cu excepția celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decât cele acționate manual, incubatoare pentru
ouă.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
instalații sanitare.

───────

(210) M 2018 06434
(151) 01/10/2018
(732) KRON RENT & TRANSFER S.R.L.,

STR. TUDOR ARGHEZI NR.
12, BIROUL 9, ET. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 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)

KRON TRANSFER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04; 18.05.01; 24.09.03; 24.09.05

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 06435
(151) 01/10/2018
(732) S.C. PLURIBRANDS GRUP S.R.L.,

STR. AGATHA BIRSESCU NR. 19,
BL. V25, SC. 1, AP. 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)

INFUSIO MORE THAN
TEA - HEALTHY LIFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 05.03.11

(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 06436
(151) 01/10/2018
(732) S.C. PLURIBRANDS GRUP S.R.L.,

STR. AGATHA BIRSESCU NR. 19,
BL. V25, SC. 1, AP. 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)

Rajas Quality of Passion

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.03.12; 26.02.05; 26.02.07

(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)

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/10/2018

(210) M 2018 06437
(151) 01/10/2018
(732) VICTOR FLORIAN COMAN,

STR. NOUĂ NR. 11, SC. C, AP. 7,
JUDEȚUL MUREȘ, SIGHIȘOARA,
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)
TIARA

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (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)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 06438
(151) 01/10/2018
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

MY TEAM, STR. EROILOR NR.
12, PARTER, JUDEȚUL ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

FOTBAL CLUB MY TEAM

(531) Clasificare Viena: 07.05.09; 21.03.01;
21.03.17; 26.11.03; 26.11.06; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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 06439
(151) 01/10/2018
(732) DARCOM ENERGY SOLUTIONS

S.R.L., CALEA DOROBANȚILOR
NR. 135-145, CAMERA NR. 2,
BL. 10, SC. C, ET. 2, AP. 147,
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)

DARCOM ENERGY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.03.02; 26.04.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
galben

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (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)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.(Solicităm protecție pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 06440
(151) 01/10/2018
(732) ANA CRISTINA STEAR, STRADA:

IOAN VODA CARAGEA, NUMAR:
20, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

RANC Romanian
Art Nouveou Centre

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 06441
(151) 01/10/2018
(732) SC PESTMAG INVEST SRL, STR.

CHILIA VECHE NR. 7A, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PestMAG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.13.09

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online.
37. Servicii de dezinfectare, servicii de
exterminare şi control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, exterminarea şobolanilor.
44. Servicii de exterminare şi control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de consultanţă
privind distrugerea buruienilor şi controlul
dăunătoriloe şi paraziţilor în agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 06446
(151) 01/10/2018
(732) WGS GRAND SECURITY SRL,

STR. CONSTANTIN BRANCUSI
NR. 11/A, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

WGS GRAND SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────

(210) M 2018 06447
(151) 01/10/2018
(732) HĂDĂREANU SILVIU TEOFIL,

STR. LUNGĂ NR. 61, BL. 86, SC.
B, AP. 22, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Lazhada

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 06448
(151) 01/10/2018
(732) SC ABC BUILDING SRL, STR.

1 DECEMBRIE NR. 11, JUDEŢ
SIBIU, SELIMBĂR, SIBIU,
ROMANIA

(540)

mobila abc

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 06449
(151) 01/10/2018
(732) COMSA CONSULTING SRL,

PIAȚA NICOLAE BĂLCESCU
NR. 6, SC. B, AP. 19, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

COMȘA Juristul meu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.21

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06452
(151) 01/10/2018
(732) CRISTIAN-CALIN LUPES, CALEA

VICTORIEI NR. 97, SC. A, ET. 3,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ANSAMBLUL

ORCHESTRAL SIMFONIC
SI CAMERAL BUCHAREST

FESTIVAL ORCHESTRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2018 06455
(151) 01/10/2018
(732) RODICA NICULINA RUSTI, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 32,
BL. 1B, SC. 2, AP. 24, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Hub Design

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul sau prin intermediul unui
site web.
38. Difuzarea programelor de televiziune,
servicii de comunicație prin intermediul unei
reţelele globale de calculatoare.

───────

(210) M 2018 06456
(151) 01/10/2018
(732) PANCIU MIHAI ROBERT, CALEA

ŞERBAN VODĂ NR. 270, BL. 14,
SC. A, ET. 4, AP. 14, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

bForce MOTOR SQUAD

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.03.04;
27.05.01

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin Internet pentru
vânzare de automobile, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de consiliere cu privire
la reparare autovehiculelor, servicii de întreținere
a automobilelor, servicii de montare și reparații
de anvelope de vehicule, servicii de întreținere și
reparații de vehicule.

───────
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(210) M 2018 06458
(151) 01/10/2018
(732) ANA-MIHAELA SARI - DRĂGOIU,

BLD. UNIRII, BL. PTTR, SC.T3,
ET.4, AP.15, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, 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)

écrin bijuterie de autor

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.15; 27.05.17

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornică rie şi pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2018 06459
(151) 01/10/2018
(732) BETTERLIVING S.R.L, STR.

RAPSODIEI NR. 9, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, 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)

BETTER SMILE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.23;
26.11.06

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/10/2018

───────

(210) M 2018 06460
(151) 01/10/2018
(732) OANA-RALUCA ALDEA, DRM.

PĂDUREA NEAGRĂ NR. 52B,
BL. RU41, SC. CORP B, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Caminarte tus pasos
encuentran tus sentimientos

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 25.01.25;
27.05.01; 27.05.10; 02.07.02; 02.07.16;
02.07.23; 22.01.25; 26.11.13; 26.13.01

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

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

───────

(210) M 2018 06461
(151) 01/10/2018
(732) SC SIMTECH INTERNATIONAL

SRL, STR. FETEŞTI NR. 52,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SIMTECH INTERNATIONAL
SYMBOL OF TECHNOLOGY

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 15.07.01

(591) Culori revendicate:mov (HEX#58558A;
HEX#3F3C95), gri (HEX#D3D2D7;
HEX#333136)

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

7. Maşini automate de vânzare (automate de
vânzare).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.

───────

(210) M 2018 06463
(151) 01/10/2018
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA,
NR. 27, JUD. SATU MARE , CAREI,
SATU MARE, ROMANIA

(540)
nrgTx

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2018 06464
(151) 01/10/2018
(732) ASOCIAŢIA CASCADORILOR

PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA
''TUDOR STAVRU'', BD.
GHENCEA NR. 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061691,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CASCADORII-ASOCIAŢIA

CASCADORILOR
PROFESIONIŞTI DIN

ROMÂNIA - ACPR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate şi promovare a
profesiei de cascador.
37. Servicii de service şi întreţinere, pentru
echipamentele folosite în profesia de cascador,
respectiv pentru: aeremuri, aparate de smuls,
deceleratoare, rampe, trambuline, tunuri cu
nitrogen, pulbere, hidraulice, ranforsări auto,
saltele pneumatice.
41. Interpretare artistica respectiv, cascadorii
pentru film, teatru, tv, realizate prin: cascadorii
cu răsturnări de maşini, derapaje controlate,
tamponări, evitări auto-moto, mers paralel,
tamponări laterale, căderi în prăpastie cu auto,
cascadorii auto şi moto pe teren denivelat, treceri
prin foc prin încăperi, uşi, ferestre, panouri,
geam, sticlă, reconstituiri accidente auto-moto
pentru film, precum şi orice alt tip de cascadorie
auto-moto, lupte arte marţiale, lupte poliţiste,
lupte cu armament de război, lupte cu arme
albe, lupte la sol, lupte cu animale, lupte pe
acoperişuri, căderi pe scări, balustrade, căderi
pe plan înclinat, lupte de toate genurile inclusiv
lupte cu efecte pirotehnice, cascadorii cu cai,
turniruri, căderi în pantă, caderi la săgeţi, la glonţ,
smulgeri, căderi la efecte pirotehnice, căderi de
pe cal, căderi la explozii şi împuşcături, scenarii
în lupte cu spade şi alte arme în galop şi
de pe loc, cascadorii diferite cu cai sau alte
animale, precum şi orice alt tip de cascadorie
ecvestră, acrobaţii şi căderi în apă, căderi prin
plafoane de sticlă şi treceri prin geam de sticlă,
căderi de la înălţime, căderi de la împuşcături
de glonţ, săgeţi, acrobaţii cu om pe maşină
sau motocicletă, căderi cu simularea unor
acţiuni, cascadorii cu foc total şi parţial, căderi
din explozie, căţărări, catapultări mecanice şi
fizice, precum şi orice alt tip de cascadorie

cu elemente acrobatice, cascadorii aeriene:
paraşută, parapantă, cascadorii subacvatice:
lupte în apă şi sub apă, scufundări precum
şi orice alt tip de cascadorii de acest gen,
cascadorii cu ambarcaţiuni agrement, precum
şi cascadorii cu orice alt tip de aparat de
locomoţie aerian, terestru şi naval, riguri şi
multiple sisteme tehnice de prindere şi rulare
prin scripete, corzi şi cordeline, producţie şi
scenarii film, teatru, tv, cinema, producţie casete
video-cd-uri, dvd-uri, interpretări live, servicii de
consiliere şi formare profesională a persoanelor
fizice şi juridice în vederea desfăşurării de către
acestea a cascadoriilor de mai sus în condiţii
de siguranţă (formare practică-demonstraţie),
acţiuni educative prin reconstituiri accidente
sociale şi de protecţia muncii, organizarea de
competiţii sportive şi show-uri cu grad ridicat
de periculozitate, servicii de consiliere, formare,
calificare profesională a persoanelor fizice şi
juridice în vederea realizării în siguranţă a
cascadoriilor.
45. Asocierea contractuală cu persoane fizice
şi juridice în conformitate cu statutul de
asociaţie (servicii juridice), drept de autor
şi managementul acestor drepturi asupra
producţiilor realizate de terţi cu folosirea
serviciilor asociaţiei.

───────

(210) M 2018 06465
(151) 01/10/2018
(732) ZSOLT ASZTALOS , STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 32, JUD.
MUREȘ
, TÂRGU MUREȘ, 540195,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Şcoala de Rock ROCKSULI
Marosvásárbely

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 16.01.16; 23.01.01; 23.01.25;
22.01.21

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

41. Servicii de educaţie muzicală.
───────

(210) M 2018 06466
(151) 01/10/2018
(732) MARII MICI UZONI SRL, STR.

CAEN NR. 2, SC. 1, ET. 4, AP. 16,
JUD. CARAS-SEVERIN, RESITA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR, NR. 177,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

MARII MICI UZONI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 26.11.13; 26.13.25

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

29. Carne, carne preparată, carne procesată,
carne afumată, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea).
35. Servicii de comerţ si servicii de informare a
consumatorilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, publicitate, publicitate online,
publicitate și reclamă, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin Interneet, comenzi
online.

───────

(210) M 2018 06467
(151) 01/10/2018
(732) CLAUDIU-IOAN UZONI-GELLERT,

STR. FURNALELOR NR. 18,
JUD. CARAS-SEVERIN, REŞIŢA,
CARAȘ SEVERIN, 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)

BIBLIOTECA DE AFUMĂTURI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
11.01.03; 11.01.25

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

29. Carne, carne preparată, carne procesată,
carne afumată, carne pentru cârnaţi, produse din
carne preparate, mâncăruri preparate din carne,
în care predomină carnea.
35. Servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, publicitate, publicitate online,
publicitate şi reclamă, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin Internet, comenzi
online.

───────
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(210) M 2018 06468
(151) 01/10/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BULEVARDUL BUCUREŞTII
NOI NR. 140, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Poftim de la Cris-Tim

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, 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 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 din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06469
(151) 01/10/2018
(732) MAROZA NATURAL SRL, BD.

DACIA NR. 107, ET. 1, CAMERA
5, SECTOR 2 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
CARAMEL INVEST

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

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

───────

(210) M 2018 06471
(151) 01/10/2018
(732) ELENA MIHAELA NEAGA, STR.

SOSEAUA GIURGIULUI NR. 167,
JUD. ILFOV, COMUNA JILAVA,
ILFOV, ROMANIA

(540)
LUMINIŞ

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă.

───────
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(210) M 2018 06472
(151) 01/10/2018
(732) ANDREI STRATILA, STR. BAIA DE

ARAMĂ NR. 1, BL. B, SC. 3, ET. 10,
AP. 136, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
022204, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOLO PAY

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

9. Software pentru telefoane mobile,
software pentru telefoane inteligente, aplicaţii
software descărcabile, aplicaţii software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicaţii descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, aplicaţii software pentru
telefoane mobile, software de aplicaţii pentru
dispozitive mobile, software de calculator pentru
comunicarea între microcalculatoare, software
de calculator pentru codificare, software pentru
tablete, software de calculator pentru publicitate,
software de diagnoză la distanţă, software pentru
recunoaşterea optică a caracterelor, software
de calculator pentru autorizarea accesului la
baze de date, programe informatice pentru
administrarea bazelor de date, software de
calculator pentru gestionarea documentelor,
software pentru diagnoză şi depanare, software
informatic de uz comercial, software pentru
livrare de conţinut fără fir, aplicaţii software
pentru dispozitive fără fir, programe informatice
pe telefonul mobil, software pentru gestionarea
dispozitivelor mobile, software de calculator
pentru prelucrarea de imagini digitale, software
pentru prelucrarea de imagini digitale, software
informatic pentru comunicaţii în reţele fără
fir, aplicaţie software pentru servicii de
cloud computing, software şi aplicaţii pentru
dispozitive mobile, software de calculator
pentru integrarea aplicaţiilor şi a bazelor de
date, software pentru prelucrarea imaginilor,
materialelor grafice şi textelor, software
de comunicare pentru conectarea reţelelor
informatice mondiale, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile, software de comunicare pentru
conectarea utilizătorilor de reţele informatice,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
programe informatice şi software de calculator
pentru prelucrarea de imagini folosite pe
telefoane mobile, software de calculator pentru
controlul accesului la calculatoare, software de
calculator descărcabil pentru monitorizare la
distanţă şi analiză, aplicaţie software pentru
servicii de reţele sociale prin internet, software

pentru monitorizarea sistemelor informatice,
software de calculator pentru colectarea de
date de localizare, software de calculator
pentru compilarea de date de localizare,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de calculator pentru
transmisia de date de localizare, software
decalculator pentru diseminarea datelor de
localizare, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informaţii, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
datelor, software de calculator descărcabil
pentru gestionarea informaţiilor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculator
pentru accesarea, răsfoirea şi căutarea în
bazele de date online, programe (middleware)
pentru administrarea funcţiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
pentru comanda de la distanţă a aparatelor
de securitate, plăci de circuite suplimentare
pentru conectarea calculatoarelor la software-
ul de reţea, software de calculatoare pentru
comunicarea cu utilizatorii calculatoarelor
portabile, software de calculator folosit ca
interfaţă de programare a aplicaţiilor (API),
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software de calculator pentru controlul
vocal al unui calculator şi al modului de
operare al acestuia, software pentru controlul
funcţionării dispozitivelor audio şi video,
software de calculator pentru comanda de
la distanţă a maşinilor şi echipamentelor
de birou, programe de calculator folosite
în telecomunicaţii, software de aplicaţii de
calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (IoT), software de calculator
folosit pe dispozitive electronice digitale mobile
şi alte aparate electronice de larg consum,
software pentru accesarea repertoriilor de
informaţii care pot fi descărcate din reţeaua
globală de calculatoare, software informatic
destinat utilizării pentru furnizarea accesului
multiplu la o reţea informatică globală,
software de calculator pentru aplicaţii mobile
care permit interacţiunea şi interfaţa dintre
vehicule şi dispozitive mobile, software pentru
îmbunătăţirea posibilitătilor audiovizuale ale
aplicaţiilor multimedia, şi anume integrarea de
text, sunet, grafici, imagini fixe şi animate,
software (program), computere de bord,
software care permite furnizarea de informaţii
prin reţele de comunicare, software care permite
furnizarea de medii electronice prin reţele de
comunicare, software care permite funizarea
de informaţii prin internet, software pentru
care permite furnizarea de medii electronice
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prin internet, programe pentru sisteme de
operare pentru telefoane inteligente, software
pentru dispozitive electronice care permit
hardwareului de calculator şi dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele, aparate
de comunicaţii, dispozitive de comunicaţii
fără fir pentru transmitere de voce, date
sau imagini, echipamente de comunicare,
software de comunicaţii, software pentru
comunicarea de date, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
software de mesagerie instantanee, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
pentru mesagerie on-line, software pentru
servicii de poşta electronică şi mesagerie
electronică, dispozitive electronice de codificare,
unităţi de codificare electronice, software pentru
facilitarea tranzacţiilor securizate cu cărţi de
credit, software pentru plăţi electronice, software
pentru efectuarea de tranzacţii online.
36. Afaceri monetare, afaceri financiare.

───────
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(210) M 2018 04411
(151) 26/04/2016
(732) SCIVATION INC, 1448 INDUSTRY

DRIVE,, BURLINGTON NORTH
CAROLINA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)
XTEND BCAAS

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

5. Suplimente dietetice şi nutritive.
───────




