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Cereri Mărci publicate în 10/04/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 002258 02/04/2018 CATI CLAUDIA ŞERBĂNESCU Chic & GO BEAUTY SALON

2 M 2018 02099 03/04/2018 MIXTOPIA LIVE SRL Zaiafest

3 M 2018 02100 03/04/2018 MIXTOPIA LIVE SRL BurgerFest

4 M 2018 02102 03/04/2018 MIXTOPIA LIVE SRL Craft Beer Festival

5 M 2018 02145 02/04/2018 LAND OF FARMING SRL LAND OF FARMING

6 M 2018 02259 02/04/2018 SC KAZINST GRUP SRL Soluţii complete pentru confortul
tău

7 M 2018 02260 02/04/2018 STATIUNEA DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURA SI VINIFICATIE
BUJORU

Crama Dealu Bujorului

8 M 2018 02261 02/04/2018 DANIEL-MIHAI CHIVU TALIS

9 M 2018 02262 02/04/2018 CARMEN UDREA
CRISTINEL MARIAN

RO+

10 M 2018 02263 02/04/2018 LIVIU PANDELE MAYFEST

11 M 2018 02264 02/04/2018 ASOCIAŢIA INTERCULTURALĂ
DE TRADIŢII

SATELE UNITE ALE ROMÂNIEI

12 M 2018 02265 02/04/2018 BARNABAS TOBIAS ABELIA balneo sal

13 M 2018 02266 02/04/2018 SC TOUCH SYSTEM
COMPANY SRL

TOSYCO

14 M 2018 02267 02/04/2018 GOLDEN FOODS SNACKS SRL elmas The Natural Choice

15 M 2018 02268 02/04/2018 IONUȚ-MINODOR MOJOIU
FLORINA NICULINA
DUMITRESCU

Eggscellent

16 M 2018 02269 02/04/2018 DERMAVITA COMPANY
(LIMITED PARTNERSHIP)
PARSEGHIAN & PARTNERS

JUVEDERM

17 M 2018 02270 02/04/2018 ALEXANDRA SAMSONESCU ALSAM.RO

18 M 2018 02271 02/04/2018 GIANI CANSCHI TERRA DACICA AETERNA

19 M 2018 02272 02/04/2018 SC NOVAPANE SRL Novapane Brutarul care te
respectă!

20 M 2018 02273 02/04/2018 UNIVERSITATEA DE VEST "
VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

TIPOGRAFIA "CONCORDIA"
ARAD

21 M 2018 02274 02/04/2018 S.C. R-TYRES BUSINESS
S.R.L.

R TYRES
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 02275 02/04/2018 ERODIA MINDRUTESCU TRES

23 M 2018 02276 02/04/2018 SC EFES WORLD TRADE SRL EFES LOGISTICS

24 M 2018 02277 02/04/2018 SC PASSAGE FOOD SRL VOLCANO

25 M 2018 02278 02/04/2018 GEORGE-FLORIAN
UNGUREANU

Porky

26 M 2018 02279 02/04/2018 SOLINA ROMANIA SRL Prospera Pan

27 M 2018 02280 02/04/2018 OMV PETROM S.A. thermoplus CTL MARCA
PETROM

28 M 2018 02281 02/04/2018 DENTALINE MEDICAL
SERVICES SRL

DENTALINE

29 M 2018 02282 02/04/2018 HAFF CONSULTING SRL HAFF

30 M 2018 02283 02/04/2018 AVA POSEIDON SRL AVA IMPORT

31 M 2018 02289 03/04/2018 BERE SADU SRL TREI STEJARI

32 M 2018 02290 03/04/2018 SC ROSMARY COSMETICS
SRL

LINDY

33 M 2018 02291 03/04/2018 DANIELA - NICOLETA SIMA Verde de România

34 M 2018 02292 03/04/2018 S.C. LORNION IMPEX S.R.L. SUNSHINE

35 M 2018 02293 03/04/2018 SC LORNION IMPEX SRL CITYLINE

36 M 2018 02294 03/04/2018 MIHAI CATALIN CIORCAN MOFTUL ROMÂN

37 M 2018 02295 03/04/2018 SC LORNION IMPEX SRL DRIVER

38 M 2018 02296 03/04/2018 SC LORNION IMPEX SRL KEVLON

39 M 2018 02297 03/04/2018 SC LORNION IMPEX SRL URBANIC

40 M 2018 02298 03/04/2018 SC BIOFOOD INNOVATION-BFI
SRL

SIIEA

41 M 2018 02299 03/04/2018 PATRICIU SOCIETATE CIVILA
DE AVOCATI

PATRICIU law made simple.

42 M 2018 02300 03/04/2018 NICULIAN-BIANCA COR
SERBANA HADJI DAI

EVENTEVE

43 M 2018 02301 03/04/2018 RARES POPESCU
DAN OLIMPIU GABOR

Q EVENTS CENTER

44 M 2018 02302 03/04/2018 RARES POPESCU
DAN OLIMPIU GABOR

Q HOTEL

45 M 2018 02303 03/04/2018 RADU IANOSIU-HANGAN WOOD WHEEL nature within

46 M 2018 02304 03/04/2018 S.C. DUN GENERAL MARKET
S.R.L.

Dunmag
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2018 02306 03/04/2018 S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala

de Inmagazinare Gaze Naturale
Depogaz Ploiesti S.R.L.

DEPOGAZ

48 M 2018 02307 03/04/2018 ADRIAN ROBERT POPESCU ciot

49 M 2018 02308 03/04/2018 SC HAPPY DENT CLINIC SRL Clinica Dinte Fericit junior

50 M 2018 02310 03/04/2018 DENT ESTET CLINIC S.A. Dental ReCare

51 M 2018 02311 03/04/2018 DENT ESTET CLINIC S.A. Patient Care Coordinator

52 M 2018 02312 03/04/2018 JOHNSON & JOHNSON DOLORCARE

53 M 2018 02313 03/04/2018 TECHNOVA INVEST SRL TECHNOVATE

54 M 2018 02314 03/04/2018 DANIELA BIZGAN LEADERSHIP+

55 M 2018 02315 03/04/2018 ALYMAR BUSINESS SRL Alyshor

56 M 2018 02316 03/04/2018 RADIO GUERRILLA SRL GUERRILLA JOBS
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(210) M 2018 002258
(151) 02/04/2018
(732) CATI CLAUDIA ŞERBĂNESCU,

BLD. EROILOR NR. 21, BL. B1, ET.
3, AP. 15, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Chic & GO BEAUTY SALON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 02.03.01; 02.03.23

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 02099
(151) 03/04/2018
(732) MIXTOPIA LIVE SRL, STR. RADU

BOIANGIU NR. 10, CAMERA
1, BL. 39A, SC. 1, SECTORUL
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Zaiafest

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

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

───────

(210) M 2018 02100
(151) 03/04/2018
(732) MIXTOPIA LIVE SRL, STR. RADU

BOIANGIU NR. 10, CAMERA
1, BL. 39A, SC. 1, SECTORUL
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BurgerFest

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

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

───────

(210) M 2018 02102
(151) 03/04/2018
(732) MIXTOPIA LIVE SRL, STR. RADU

BOIANGIU NR. 10, CAMERA
1, BL. 39A, SC. 1, SECTORUL
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Craft Beer Festival

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

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

───────
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(210) M 2018 02145
(151) 02/04/2018
(732) LAND OF FARMING SRL,

STR. DRUMUL OSIEI NR. 74,
PARTER, BIROUL NR. 6A,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 062395,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LAND OF FARMING

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.17;
03.03.24; 18.02.01; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#000000), gri (HEX=#dbdcde),
verde (HEX=#05773d)

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

1. Îngrășăminte pentru agricultură, substraturi
pentru culturi hidroponice (agricultură), produse
chimice folosite în agricultură, substraturi
pentru utilizare în agricultură, horticultură
și silvicultură, substanțe pentru culturile
hidroponice (agricultură).
5. Vitamine pentru animale.
31. Animale de casă, alimente pentru animale
de fermă.
42. Servicii de cercetare în agricultură,
cercetare biotehnologică, cercetare științifică,
cercetare cu privire la cultivarea în agricultură.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii pentru
agricultură.

───────

(210) M 2018 02259
(151) 02/04/2018
(732) SC KAZINST GRUP SRL, STR.

CĂLUGĂRENI NR. 111, CORP C1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)
Soluţii complete

pentru confortul tău
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă deservicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 02260
(151) 02/04/2018
(732) STATIUNEA DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURA SI VINIFICATIE
BUJORU, STR. G-RAL EREMIA
GRIGORESCU NR. 65, JUDEŢUL
GALAŢI, TARGU BUJOR, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

Crama Dealu Bujorului

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 26.01.06;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02261
(151) 02/04/2018
(732) DANIEL-MIHAI CHIVU, BD.

TIMIŞOARA NR. 89, BL. C1.13,
SC. C, ET. 2, AP. 46, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
TALIS

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

24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02262
(151) 02/04/2018
(732) CARMEN UDREA, STR. ION

MAIORESCU NR. 53, AP. 3, ET.
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CRISTINEL MARIAN, STR. ION
MAIORESCU NR. 53, AP. 3, ET.
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RO+
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(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 24.17.07;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben închis

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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 02263
(151) 02/04/2018
(732) LIVIU PANDELE , STR. BISERICII

ROMÂNE NR. 88, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500080,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
MAYFEST

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 02264
(151) 02/04/2018
(732) ASOCIAŢIA INTERCULTURALĂ

DE TRADIŢII, STR. CODRII
NEAMŢULUI NR. 13, BL.
NB1BIS, SC. 1, ET. 10, AP. 60,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032432,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12/3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293

(540)
SATELE UNITE
ALE ROMÂNIEI

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

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

───────

(210) M 2018 02265
(151) 02/04/2018
(732) BARNABAS TOBIAS, STR.

GODEANU NR. 19, AP. 11,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(540)
ABELIA balneo sal

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

3. Produse cosmetice, în special săruri balneare.
───────

(210) M 2018 02266
(151) 02/04/2018
(732) SC TOUCH SYSTEM COMPANY

SRL, STR. CONSTANTIN STERE
NR. 25, AP. 1, PARTER, CAMERA
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TOSYCO
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

───────

(210) M 2018 02267
(151) 02/04/2018
(732) GOLDEN FOODS SNACKS SRL,

STR. BENJAMIN FRANKLIN
NR. 9, ET. 3, AP. 6, CAMERA
NR. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

elmas The Natural Choice

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.03.01; 27.03.02; 29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
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.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2018 02268
(151) 02/04/2018
(732) IONUȚ-MINODOR MOJOIU, STR.

CALEA TRAIAN NR. 176, BL. 31C,
SC. C, AP. 13, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA
FLORINA NICULINA
DUMITRESCU, STR. CALEA LUI
TRAIAN NR. 80, BL. S13, SC. A,
AP. 3, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

Eggscellent

(531) Clasificare Viena: 08.07.11; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.24

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, restaurant, bistro, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2018 02269
(151) 02/04/2018
(732) DERMAVITA COMPANY (LIMITED

PARTNERSHIP) PARSEGHIAN &
PARTNERS, CORNICHE MAZRAA,
GENERAL STREET , AL JICHY
BUILDING (LEBANON GULF
BANK) 4TH FLORR, BEIRUT,
LIBAN

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
JUVEDERM

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

3. Produse cosmetice pentru uz profesional
și pentru uzul consumatorilor finali, creme
cosmetice, emulsii, loțiuni lichide, soluții
cosmetice, lapte, geluri și uleiuri pentru
piele (pentru față, pentru corp, pentru mâini,
pentru picioare, pentru decolteu), uleiuri de
uz cosmetic, kit-uri cosmetice, produse și
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
măști de frumusețe, cosmetice, preparate
cosmetice pentru slăbire, produse cosmetice
de exfoliere, produse cosmetice pentru peeling,
produse cosmetice pentru netezirea pielii,
produse cosmetice pentru întreținerea părului,
de îngrijire a părului și a scalpului, produse
și preparate cosmetice de protecție împotriva
soarelui (emulsii, loțiuni, lapte de corp, geluri,
uleiuri, soluții lichide), preparate cosmetice
pentru albirea pielii, creme pentru albirea
pielii, decoloranți de uz cosmetic, produse
cosmetice pentru deschiderea culorii pielii,
produse cosmetice pentru egalizarea culorii
pielii, produse cosmetice împotriva ridurilor mici
și a ridurilor, produse cosmetice de întinerire
a pielii, produse cosmetice pentru strălucirea
pielii, produse cosmetice pentru hidratarea pielii,
produse cosmetice pentru tonifierea pielii, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru curățare și odorizante.
5. Preparate (substanțe) pentru anestezie
locală, înainte de proceduri estetice și
dermatologice, medicamente pentru tratarea
ridurilor și a oricărui tip de problemă estetică,
inclusiv pigmentare, acnee, rozacee, atrofie a
pielii și alte tratamente cu destinație estetico-
dermatologică, sub formă de cremă, gel,

unguent, plasture, tifon sau bandaj, cu conținut
de medicament, tifon sau bandaj, cu conținut
de plasmă îmbogățită cu trombocite (PRP), cu
aplicabilitate în plasmoterapii, lifting cu plasmă
și în alte scopuri medicale și estetice, cu
excepția produselor farmaceutice, bazate pe
acid hialuronic, administrate prin injectare, care
au ca scop hidratarea pielii și reducerea ridurilor,
preparate medicinale și veterinare, preparate
dentare, produse pentru igienă, medicamente
pentru tratarea ridurilor și a oricărei probleme
estetice, inclusiv pigmentarea, acnee, rozacee,
atrofii ale pielii și alte tratamente cu destinație
estetico-dermatologică, medicamentele descrise
mai sus fiind sub formă de cremă, gel, unguent,
soluție, plasture, tifon sau bandaj, cu conținut de
medicament sau plasmă, peelinguri medicale cu
scop estetic, anestezice și preparate (substanțe)
pentru anestezie locală, înainte de proceduri
estetice și dermatologice, preparate (substanțe)
farmaceutice și produse pentru uz medical
și estetic, cu excepția implanturilor dermice
pe bază de acid hialuronic, administrate prin
injectare, având ca scop reducerea ridurilor,
preparate (substanțe) de igienă pentru uz
medical și estetic, plasturi, materiale pentru
pansamente, materiale pentru pansat, destinate
uzului medical și estetic.
10. Eprubetă pentru pregătirea plasmei
îmbogățită cu trombocite (PRP), fire de
uz medical pentru proceduri dermatologice
și estetice, cu excepția aparatelor și
a instrumentelor medicale și chirurgicale,
implanturi de piele, bazate pe acid hialuronic,
pentru reducerea ridurilor, piele artificială cu
scop chirugical, proteze, proteze și implanturi
artificiale, aparate și instrumente medicale
și veterinare, echipament pentru exerciții
fizice pentru scopuri medical, materiale de
umplere a golurilor din structura osoasă,
realizate din materiale artificiale, aparate și
instrumente chirurgicale și medicale, lasere,
folosite pentru rezolvarea problemelor medicale
estetice și dermatologice, inclusiv aparate
pentru analiză medicală, diagnosticare și
monitorizare a problemelor dermatologice și
estetice, aparate pentru tratarea acneei, aparate
de masaj pentru cap și corp, aparate
pentru microdermoabraziune, aparate pentru
reabilitarea corpului, exerciții fizice și fizioterapie,
aparate de înaltă tehnologie, cu aplicații
medicale și estetice, material de sutură, fire,
eprubete, ace și canule pentru uz medical,
cu aplicabilitate în procedurile estetice și
dermatologice, produsele enumerate mai sus,
exceptând: implanturile dermice pe bază de acid
hialuronic, pentru reducerea ridurilor.
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───────

(210) M 2018 02270
(151) 02/04/2018
(732) ALEXANDRA SAMSONESCU,

STR. ZAMCEI NR. 23, BL. 64, SC.
B, ET. 4, AP. 12, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

ALSAM.RO

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.10

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

37. Servicii de curățenie, servicii de curățătorie,
spălătorie chimică și ecologică.

───────

(210) M 2018 02271
(151) 02/04/2018
(732) GIANI CANSCHI , STR. STEJAR

NR. 77B, JUDEŢUL IAŞI , IAŞI ,
700333, IAȘI, ROMANIA

(540)

TERRA DACICA AETERNA

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 02272
(151) 02/04/2018
(732) SC NOVAPANE SRL, STR.

BRATEȘ NR. 13B, JUD. TIMIȘ,
COMUNA GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Novapane Brutarul
care te respectă!

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.11;
05.07.02; 08.01.01; 26.01.14; 27.05.01;
09.01.10

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

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

───────

(210) M 2018 02273
(151) 02/04/2018
(732) UNIVERSITATEA DE VEST "

VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD ,
BD. REVOLUŢIEI NR.94-96, JUD.
ARAD, 310025 , ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)
TIPOGRAFIA

"CONCORDIA" ARAD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
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pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 02274
(151) 02/04/2018
(732) S.C. R-TYRES BUSINESS S.R.L.,

STR. ARON PUMNUL NR. 42,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

R TYRES

(531) Clasificare Viena: 18.01.21; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.

───────

(210) M 2018 02275
(151) 02/04/2018
(732) ERODIA MINDRUTESCU, STR.

TOAMNEI NR. 42, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TRES

(531) Clasificare Viena: 26.11.08; 29.01.02
(591) Culori revendicate:auriu

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

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

───────

(210) M 2018 02276
(151) 02/04/2018
(732) SC EFES WORLD TRADE SRL,

SAT COSTI STR. TULUC NR. 1,
HALA 24, BIROUL NR. 1, JUDEŢUL
GALAŢI, COM VANATORI,
ROMANIA

(540)

EFES LOGISTICS

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

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 02277
(151) 02/04/2018
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

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

(540)

VOLCANO

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

clase:
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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 02278
(151) 02/04/2018
(732) GEORGE-FLORIAN UNGUREANU,

STR. CALEA RAHOVEI NR.
291, BL. 81B, SC. 2, ET. 5, AP.
52, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Porky

(531) Clasificare Viena: 03.04.24; 03.04.25;
27.05.01; 27.05.02; 03.04.18

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.

───────

(210) M 2018 02279
(151) 02/04/2018
(732) SOLINA ROMANIA SRL, CALEA

CIUGUDULUI NR. 7, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, 510382, ALBA,
ROMANIA

(540)

Prospera Pan

(531) Clasificare Viena: 08.01.01; 08.01.07;
08.01.21; 08.07.05; 02.01.01; 02.01.11;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 02280
(151) 02/04/2018
(732) OMV PETROM S.A., STR.

CORALILOR NR. 22, SECTOR 1
(PETROM CITY), BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

thermoplus CTL
MARCA PETROM

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.13; 05.03.13

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

clase:
4. Uleiuri industriale şi unsori, lubrifianţi,
combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi
iluminanţi, gaze naturale, energie electrică.
39. Transport, livrare, distribuţie, şi depozitare
de lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze,
biogas, gaz natural, combustibili, electricitate,
energie şi produse din acestea, depozitarea
gazelor naturale, petrolului, motorinei, lichidelor
de gaze naturale, a gazului petrolier lichefiat,
a petrochimiei, a condensatului, a reziduurilor
şi a produselor petroliere rafinate, transportul
gazelor naturale şi petrolului prin conducte
sau camioane, transportul şi livrarea de gaze
naturale, lichide conexe, condens, reziduuri
şi produse petroliere rafinate cu camionul,
distribuirea (transportul) şi punerea la dispoziţie
a puterii de achiziţie şi a produselor sale
secundare pentru şi către alte părţi, şi anume,
motorină, gaze naturale, petrol, lichide de gaze
naturale, gaz petrolier lichefiat, cărbune şi surse
de energie conexe, depozitarea gazelor naturale
pe termen lung, petrol, gaz petrolier lichefiat,
produse petrochimice şi / sau produse petroliere
rafinate.

───────

(210) M 2018 02281
(151) 02/04/2018
(732) DENTALINE MEDICAL SERVICES

SRL, CALEA VĂCĂREŞTI
NR. 356-358, SUBSOL 1, S1-
SPATIU COMERCIAL, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DENTALINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 02.09.10

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

clase:
35. Publicitate.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2018 02282
(151) 02/04/2018
(732) HAFF CONSULTING SRL , STR.

UZINEI NR. 712, JUD. BRAŞOV ,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
HAFF

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

39. Transport, ambalareAa şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────
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(210) M 2018 02283
(151) 02/04/2018
(732) AVA POSEIDON SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 134, JUD.
BISTRIŢA-NĂSĂUD, PINTICU,
427349, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)
AVA IMPORT

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

35. Servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
furnizarea de bunuri şi servicii a unei pieţe on-line
pentru cumpărători şi vânzători, administrarea
afacerilor şi servicii asociate magazinelor de
comerţ cu amănuntul sau en-gros, gestiunea
afacerilor de comerţ cu amănuntul sau en-
gros pentru terţi, servicii de comerţ cu
amănuntul sau en-gros, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau en-gros,
servicii de amenajare vitrine şi produse pentru
magazinele de vânzare cu amănuntul sau
en-gros, servicii de centre comerciale cu
comercializare cu amănuntul sau en-gros în
legătură cu vânzarea alimentelor, mâncărurilor,
băuturi alcoolice şi nealcoolice, articole pentru
magazinele de mâncăruri sănătoase, produse
sanitare, farmaceutice, cosmetice, parfumerie,
medicamente, articole de menaj, bunuri şi
ustensile pentru uz casnic şi pentru bucătărie,
produse şi preparate pentru spălat şi curăţat,
articole pentru magazinele de fierărie şi menaj
precum şi de aparatură hardware, articole pentru
magazinele de bricolaj, articole de grădină,
accesorii de maşini, biciclete, motociclete,
mobilă, articole de camping, computere,
software de computere, echipament şi aparatură
electronică pentru consumatori, aplicaţii electrice
şi aplicaţii electrice pentru menaj, echipament
multimedia, accesorii multimedia, echipamente
de telecomunicaţie, jucării, articole de legătorie
şi materiale imprimate, furnituri pentru birou,
furnituri pentru meserii, decorare, furnituri pentru

şcoală şi decoraţiuni, produse din tutun,
îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii, textile
pentru menaj, articole de mercerie, galanterie,
accesorii pentru călătorii, articole pentru scopuri
de recreere, echipamente pentru sport şi fitness,
furnituri pentru animale, aparate fotografice,
articole fotografice şi echipament fotografic,
bijuterii şi ceasuri, publicitate, publicitate
pentru terţi pe internet, gestionarea afacerilor
comerciale, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii asociate magazinelor de vânzări cu
amănuntul sau en-gros, servicii asociate vânzării
cu amănuntul sau en-gros prin intermediul unei
reţele computerizate, comenzi on-line, precum
şi vânzări on-line en-gros sau cu amănuntul,
servicii privind prezentarea generală a mărfurilor
şi produselor terţilor (promovare), răspândirea
materialelor publicitare prin intermediul reţelelor
electronice de comunicaţii on-line, compilarea
unei baze de date cuprinzând produse şi
servicii oferite de terţi ce poate fi cercetată
on-line, servicii oferite de un unui ghid de
comenzi on-line, pentru localizarea, organizarea
şi prezentarea produselor şi serviciilor terţilor
on-line (promovare), furnizarea de informaţii
comerciale de interes general prin intermediul
reţelelor computerizate, organizarea de servicii
privind vânzările la licitaţie, prezentarea
produselor terţilor pentru scopuri de cumpărare
şi vânzare, prezentarea produselor pe medii de
comunicare pentru comercializare cu amănuntul
sau en-gros, consiliere şi informare comercială
şi de afaceri, promovarea vânzărilor pentru
alţii, organizarea de expoziţii cu scopuri
comerciale şi de publicitate, organizarea de
târguri cu scopuri comerciale şi de publicitate,
studii de marketing şi analiză pieţii, cercetări
de marketing, relaţii publice, organizarea de
tranzacţii comerciale pentru alţii şi în contextul
comerţului electronic, publicarea de materiale
imprimate şi în format electronic pentru scopuri
de publicitate, dezvoltarea măsurilor de reţinere
a clienţilor sub aspect de publicitate şi de
marketing, lucrări de birou şi de publicitate pentru
programele de reţinere a clienţilor, distribuire
de materiale publicitare, mediere comercială şi
contacte de afaceri, inclusiv on-line, publicitate
prin poşta directă (broşuri, fluturaşe, imprimate,
eşantioane), servicii de primire a comenzii,
servicii de facturare în contextul comerţului
electronic şi aranjarea de contracte pentru
cumpărarea şi vânzarea produselor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
02/04/2018-03/04/2018

(210) M 2018 02289
(151) 03/04/2018
(732) BERE SADU SRL, STRADA:

SADULUI, NUMAR: 401, JUDET:
SIBIU
, SADU, 557220, SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)
TREI STEJARI

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

32. Bere şi produse de bere, bere, băuturi
carbogazoase aromatizate, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri pe
bază de bere, IPA (bere blondă indiană), Kvass
(băutură nealcoolică), bere din malţ, must de
malţ, vin de orz (bere), băuturi nealcoolice.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu berea, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentaţiei, organizare
de târguri comerciale.
40. Fabricarea berii, servicii de fabricare de
bere.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, furnizare de alimente şi
băuturi în bistrouri, baruri, furnizare de alimente
şi băuturi în internet-cafe, servicii de baruri care
servesc bere., furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri.

───────

(210) M 2018 02290
(151) 03/04/2018
(732) SC ROSMARY COSMETICS SRL,

STR. VLAD TEPES NR. 116, CORP
A, JUDEŢ GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
LINDY

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2018 02291
(151) 03/04/2018
(732) DANIELA - NICOLETA SIMA,

STRADA: CEZAR BOLLIAC,
NUMAR: 10, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, 500009, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Verde de România
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.07.23; 05.07.13; 27.03.15; 05.03.13

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

30. Preparate din cereale, produse de patiserie
și cofetărie, torturi, prăjituri, bomboane,
ciocolată, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă.
33. Vinuri.

───────

(210) M 2018 02292
(151) 03/04/2018
(732) S.C. LORNION IMPEX S.R.L.,

STR. BUDIULUI NR. 66B, JUDEŢ
MUREŞ, TARGU MUREŞ, 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)
SUNSHINE

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

9. Ochelari, ochelari de soare şi lentile de
contact.

───────

(210) M 2018 02293
(151) 03/04/2018
(732) SC LORNION IMPEX SRL, STR.

BUDIULUI NR.66 B, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540390,
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)
CITYLINE

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

9. Ochelari, ochelari de soare şi lentile de
contact.

───────

(210) M 2018 02294
(151) 03/04/2018
(732) MIHAI CATALIN CIORCAN , STR.

LUJERULUI NR. 10, BL.1A, SC. A,
AP. 49, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061134, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MOFTUL ROMÂN

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole de legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2018 02295
(151) 03/04/2018
(732) SC LORNION IMPEX SRL, STR.

BUDIULUI NR.66 B, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540390,
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)
DRIVER

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

9. Ochelari, ochelari de soare şi lentile de
contact.

───────

(210) M 2018 02296
(151) 03/04/2018
(732) SC LORNION IMPEX SRL, STR.

BUDIULUI NR.66 B, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540390,
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)
KEVLON

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

9. Ochelari, ochelari de soare şi lentile de
contact.

───────

(210) M 2018 02297
(151) 03/04/2018
(732) SC LORNION IMPEX SRL, STR.

BUDIULUI NR.66 B, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540390,
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)
URBANIC

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

9. Ochelari, ochelari de soare şi lentile de
contact.

───────
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(210) M 2018 02298
(151) 03/04/2018
(732) SC BIOFOOD INNOVATION-

BFI SRL, COMUNA CUZA
VODĂ, TARLA 15, PARCELA
557, CF 120, NR. CAD 333,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, SAT CEACU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

SIIEA

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 01.15.15;
01.15.21; 24.15.01; 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

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

(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
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02299
(151) 03/04/2018
(732) PATRICIU SOCIETATE CIVILA

DE AVOCATI, CALEA VICTORIEI
NR. 155, TRONSON 5, ET. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010073,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PATRICIU law made simple.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
45. Servicii juridice.

───────
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(210) M 2018 02300
(151) 03/04/2018
(732) NICULIAN-BIANCA COR, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 18, AP.
15, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA
SERBANA HADJI DAI, BD.
BRAŞOVULUI NR. 274A, JUDEŢUL
BRAŞOV, SĂCELE, 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)

EVENTEVE

(531) Clasificare Viena: 17.02.01; 17.02.02;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.06; 27.05.07;
29.01.13

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02301
(151) 03/04/2018
(732) RARES POPESCU, STR.

CASTANILOR NR. 5A, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA
DAN OLIMPIU GABOR, STR.
SOIMULUI NR. 12, 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)

Q EVENTS CENTER

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 02302
(151) 03/04/2018
(732) RARES POPESCU, STR.

CASTANILOR NR. 5A, SC. A, AP. ,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA
DAN OLIMPIU GABOR, STR.
SOIMULUI NR. 12, 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)

Q HOTEL

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
43. Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 02303
(151) 03/04/2018
(732) RADU IANOSIU-HANGAN, STR.

CARIEREI NR. 7, BL. 3, AP. 7,
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)

WOOD WHEEL nature within

(531) Clasificare Viena: 05.03.15; 15.07.01;
26.01.05; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

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

41. Educaţie, 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 02304
(151) 03/04/2018
(732) S.C. DUN GENERAL MARKET

S.R.L., COMUNA CHIAJNA, STR.
TINERETULUI NR. 24, BL. 2, SC. 1,
PARTER, AP. 14, JUDEȚUL ILFOV,
SAT DUDU, 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)
Dunmag

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 02306
(151) 03/04/2018
(732) S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala

de Inmagazinare Gaze Naturale
Depogaz Ploiesti S.R.L., STR.
GHE. GR. CANTACUZINO NR. 184,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

DEPOGAZ

(531) Clasificare Viena: 07.01.06; 07.01.14;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
39. Înmagazinare (depozitare).

───────

(210) M 2018 02307
(151) 03/04/2018
(732) ADRIAN ROBERT POPESCU,

STR. MARAMUREȘ NR. 2, BL. U5,
SC. C, ET. 3, AP. 13, JUDEȚUL
IALOMIȚA, URZICENI, 925300,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

ciot

(531) Clasificare Viena: 05.01.19; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02

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

11. Aparate de iluminat, lămpi, lustre,
candelabre, abajururi și suporturi de abajururi,
veioze.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamente și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
coșuri de pâine, suporturi pentru schimbarea
bebeluşilor (mobilier), pătuțuri pentru copii,
premergătoare pentru copii, leagăne, coșuri,
nemetalice, lăzi nemetalice, cutii din lemn, cufere
(nemetalice), suporturi din lemn, rafturi din
lemn, fotolii, taburete, banchete, divane, paturi,
așternuturi, saltele și perne, noptiere și accesorii
nemetalice, cărucioare (mobilier), dulapuri și
accesorii nemetalice, biblioteci (mobilier), vitrine
(mobilă), bufeturi, mese, mese de toaletă,
pupitre, birouri, scaune, comode, mobilier
pentru saune, umerașe și cuiere pentru haine,
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suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige pentru
îmbrăcăminte, bambus, paravane (mobilier),
jaluzele interioare (mobilier), obloane de interior
(mobilă), scări și trepte mobile, nu din metal,
garnituri (încuietori) pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, aviziere, suporturi pentru cărți,
mobilier din ratan, stupi, faguri
artificiali, rame pentru stupi, butoaie și putini, nu
din metal, manechine, evantaie, tăvi, nemetalice,
perdele decorative din mărgele, draperii și
accesorii pentru montarea acestora.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii de marketing, servicii de promovare,
regruparea în avantajul terţilor de mobilier,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu din
metal, pentru depozitare sau transport, oase
neprelucrate sau
semiprelucrate, coarne, fanoane de balenă
sau sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar
galben, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamente și decorațiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic, coșuri de
pâine, suporturi pentru schimbarea bebeluşilor,
pătuțuri pentru copii, premergătoare pentru copii,
leagăne, coșuri, nemetalice, lăzi nemetalice,
cutii din lemn, cufere, suporturi din lemn,
rafturi din lemn, fotolii, taburete, banchete,
divane paturi, așternuturi, saltele și perne,
noptiere și accesorii nemetalice, cărucioare
(mobilier), dulapuri și accesorii nemetalice,
biblioteci, vitrine (mobilă), bufeturi, mese, mese
de toaletă, pupitre, birouri, scaune, comode,
mobilier pentru saune, umerașe și cuiere pentru
haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, bambus, paravane
(mobilier), jaluzele, obloane de interior, scări și
trepte mobile, nu din metal, garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, aviziere, suporturi
pentru cărți, mobilier din ratan, stupi, faguri
artificiali, rame pentru stupi, butoaie și putini, nu
din metal, manechine, evantaie, tăvi, nemetalice,
perdele decorative din mărgele, draperii și
accesorii pentru montarea acestora, aparate
de iluminat, lămpi, lustre, candelabre, abajururi
și suporturi de abajururi, veioze, prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
de vânzare cunoscute (exceptând transportul),
inclusiv online, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse,
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială, servicii de import-export
cu produse de tipul celor sus-menţionate,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale şi/sau de publicitate pentru produsele
menţionate, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale şi/sau de publicitate pentru
domeniul decorațiunilor interioare și exterioare.

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
consultanţă de software computerizat, design
de software pentru computer, servicii de
arhitectură, studii de proiecte tehnice, design
de produs, design de arte grafice, decorațiuni
interioare, consultanță în decorațiuni interioare,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe, crearea, mentenanţa
şi găzduirea website-urilor, furnizarea unui
site cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare.

───────

(210) M 2018 02308
(151) 03/04/2018
(732) SC HAPPY DENT CLINIC SRL,

STR. CÂMPULUI NR. 194 A,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOITESCU NR. 3, BL.
CORP D2, AP. 2, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Clinica Dinte Fericit junior

(531) Clasificare Viena: 02.09.08; 02.09.10;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
33. Servicii medicale, servicii stomatologice
pediatrice, servicii de învingere a fricii de dentist
prin metode psihologice, servicii de estetică
dentară.

───────
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(210) M 2018 02310
(151) 03/04/2018
(732) DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.

NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Dental ReCare

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 02311
(151) 03/04/2018
(732) DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.

NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Patient Care Coordinator

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 02312
(151) 03/04/2018
(732) JOHNSON & JOHNSON, ONE

JOHNSON & JOHNSON PLAZA,
NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY,
08933, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DOLORCARE

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

5. Preparate şi produse antiinflamatoare şi
analgezice.
10. Aparate medicale de emitere a luminii şi a
căldurii pentru tratamentul durerii.

───────

(210) M 2018 02313
(151) 03/04/2018
(732) TECHNOVA INVEST SRL, STR.

CALEA ARADULUI NR. 95,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)

TECHNOVATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.03.15; 26.11.13

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

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar.

───────
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(210) M 2018 02314
(151) 03/04/2018
(732) DANIELA BIZGAN , STR. SIMION

FLOREA MARIAN NR. 1, JUD.
SUCEAVA, RĂDĂUŢI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

LEADERSHIP+

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.17.05; 24.17.25

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

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

───────

(210) M 2018 02315
(151) 03/04/2018
(732) ALYMAR BUSINESS SRL, STR.

MAIOR VASILE BACILA NR. 3, BL.
2, SC. 2, ET. 2, AP. 30, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Alyshor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 05.03.13; 05.03.15; 26.04.09;
26.05.04; 26.05.06

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu

excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02316
(151) 03/04/2018
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 213, CAMERA
1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2, AP.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
GUERRILLA JOBS

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

9. Discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, software, aplicaţii
software, aplicaţii mobile, programe pentru jocuri
pe computer, publicaţii electronice descărcabile,
baze de date (electronice), baze de date
computerizate.
35. Servicii de recrutare şi plasare a forţei de
muncă, consultanţă privind plasarea forţei de
muncă, furnizare de informaţii privind recrutarea
forţei de muncă, servicii de informaţii privind
oportunităţile profesionale şi de carieră, servicii
de informaţii şi consultanţă pentru carieră
(cu excepţia consultanţei educaţională sau
de formare), servicii de consultanţă pentru
orientare profesională, consultanţă în domeniul
resurse umane, furnizare de informaţii în materie
de recrutare şi plasare de personal printr-
o reţea informatică globală, furnizarea de
informaţii despre recrutarea şi plasarea de
personal prin intermediul unui website, servicii
de intervievare (pentru recrutarea de personal),
actualizare şi întreţinere de date din baze de
date informatice, compilarea şi sistematizarea
de informaţii în baze de date computerizate,
administrare şi compilare de baze de date
computerizate, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, pregătire şi plasare de
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anunţuri publicitare pentru terţi, închiriere de
spaţiu publicitar pe internet pentru anunţuri
de angajare, închiriere de spaţiu publicitar
online, furnizare de spaţiu publicitar în medii
electronice, furnizare de spaţiu publicitar într-
o reţea informatică globală, redactare de texte
publicitare, publicare de materiale publicitare,
prelucrare de date, sondaje de opinie, relaţii
publice.
42. Proiectare, dezvoltare, întreţinere şi
găzduire de site-uri web, furnizare de software
nedescărcabil online, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru importarea şi gestionarea
datelor, asigurarea utilizării temporare de
aplicaţii software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conţinut multimedia şi de comentarii
între utilizatori, cloud computing, stocare de date
online, software ca serviciu (saas), platforma ca
serviciu (paas).

───────



Erată

Cererea de inregistrare marca M 2018 02203, publicat în data
de 05/04/2018, se scoate de la publicare, deoarece taxa fost
utilizata la o cerere anterioara.


