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Cereri Mărci publicate în 10/05/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02797 03/05/2018 SC PAXDORF DESIGN SRL W WAGNER arte frumoase și

povești

2 M 2018 02921 03/05/2018 APICOLA PASTORAL-
GEORGESCU SRL

APITERRA EVADARE URBANA

3 M 2018 02922 03/05/2018 UNIUNEA DEMOCRATĂ
A TĂTARILOR TURCO -
MUSULMANI DIN ROMÂNIA
(U.D.T.T.M.R.)

UDTTMR - UNIUNEA
DEMOCRATĂ A TĂTARILOR
TURCO - MUSULMANI DIN
ROMÂNIA

4 M 2018 02924 03/05/2018 SC SEREX SRL SWAN

5 M 2018 02925 03/05/2018 SC SEREX SRL ARIAN

6 M 2018 02926 03/05/2018 SC BIO EEL SRL GLICOLESS

7 M 2018 02927 03/05/2018 S.C. PADO S.R.L. PADO

8 M 2018 02928 03/05/2018 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

FOOTBALL MANAGEMENT
SCHEME

9 M 2018 02929 03/05/2018 S.C. ENDRESS GROUP
ROMÂNIA S.R.L.

RICARDO ENGINES

10 M 2018 02930 03/05/2018 S.C. ENDRESS GROUP
ROMÂNIA S.R.L.

ENDRESS POWER

11 M 2018 02931 03/05/2018 OVIDIU-GHEORGHE TISEA Hello Pizza 2018

12 M 2018 02932 03/05/2018 SARA MARKETING CO. (L.L.C.) CHUBS

13 M 2018 02933 03/05/2018 BERGENBIER SA Cravana Bergenbier Eu sunt 12

14 M 2018 02934 03/05/2018 BERGENBIER SA BERGENBIER NITRO

15 M 2018 02935 03/05/2018 BERGENBIER SA Răcorim România

16 M 2018 02936 03/05/2018 PAUL UNGUREANU BOILER COFFEE SHOP

17 M 2018 02937 03/05/2018 ADRIAN MIHAI SIMION
ANDREI MIHAIL IOSIF

goozz pizza & food delivery

18 M 2018 02939 03/05/2018 CARPATHIAN OSTRICH
ALLIANCE SRL

BUNO carne pur gust

19 M 2018 02940 03/05/2018 SC PEARL VENTURES SRL calendis

20 M 2018 02941 03/05/2018 CARPATHIAN OSTRICH
ALLIANCE SRL

BUNO carne pur gust

21 M 2018 02942 03/05/2018 CARPATHIAN OSTRICH
ALLIANCE SRL

BUNO carne pur gust

22 M 2018 02943 03/05/2018 SC SONIMPEX TOPOLOVENI
SRL

TOPOLOVENI
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(210) M 2018 02797
(151) 03/05/2018
(732) SC PAXDORF DESIGN SRL,

STR. CETATEA DE BALTĂ
NR. 116, BL. 8, SC. A, AP. 3,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060964,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

W WAGNER arte
frumoase și povești

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 17.02.04;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 19.09.02

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

14. Bijuterii.
21. Porțelan decorativ, obiecte de artă din
porțelan.

───────

(210) M 2018 02921
(151) 03/05/2018
(732) APICOLA PASTORAL-

GEORGESCU SRL, STRADA:
SOS. GIURGIULUI, NUMAR: 290E,
JUDEŢ ILFOV, JILAVA, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
APITERRA

EVADARE URBANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Cosmetice pe baza de produse apicole.

───────
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(210) M 2018 02922
(151) 03/05/2018
(732) UNIUNEA DEMOCRATĂ

A TĂTARILOR TURCO -
MUSULMANI DIN ROMÂNIA
(U.D.T.T.M.R.), STR. B.P.HAŞDEU
NR. 53, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

UDTTMR - UNIUNEA
DEMOCRATĂ A

TĂTARILOR TURCO -
MUSULMANI DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
01.07.19; 01.01.02; 07.01.04

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

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

35. Sondaje de opinie, publicitatea activităţilor
de natura politică, servicii de editare ziare,
reviste, publicaţii, publicitate prin corespondenţă
directă, distribuirea materialelor publicitare cu
caracter electoral, publicitate online pe o reţea
de computer, publicitate în aer liber, producţia
de clipuri publicitare, prezentarea produselor şi
serviciilor prin orice mijloace de comunicare,
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, de orice tip şi
pe orice cale prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web, pe

cale radiofonică, prin televiziune, prin internet,
online într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, promovarea bunurilor şi
serviciilor altora.
41. Organizarea de conferinţe, congrese,
colocvii, seminarii, simpozioane, publicare de
texte şi cărţi, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi susţinerea
evenimentelor cu caracter politic, organizarea şi
desfaşurarea de campanii electorale, producţie
de film, altele decât filmele publicitare, productie
de programe de radio şi televiziune, prezentare,
producere şi realizare de spectacole muzicale,
concerte, prezentarea de reprezentaţii live,
activităţi pentru timpul liber (divertisment sau
educaţie), educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizare şi
conducere de concursuri cu caracter electoral,
organizare şi conducere de simpozioane cu
caracter electoral, publicare cărţi (inclusiv pentru
scopuri electorale, organizare de mitinguri şi
întruniri cu caracter electoral, activităţi cu
caracter sportiv şi cultural pentru nominalizarea
şi susţinerea candidaţilor în campania electorală,
organizare de evenimente, mese rotunde
(inclusiv pentru scopuri electorale), manifestări
culturale, învăţământ politic, divertisment în
scopuri electorale, organizare de spectacole
(inclusiv pentru scopuri electorale).

───────
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(210) M 2018 02924
(151) 03/05/2018
(732) SC SEREX SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, JUD. ILFOV,
DEPOZIT CC10A, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

SWAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
pastă de dinți, cosmetice, aer presurizat,
în recipiente speciale, pentru curățare și
desprăfuire, odorizante, ambră (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (produse de
toaletă), balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal, săruri de baie, cu excepția celor de uz
medical, măști cosmetice, aerosoli (preparate)
pentru împrospătarea respirației, calupuri de
săpun de toaletă, lapte demachiant, bețe din
bumbac de uz cosmetic, creme cosmetice, geluri
de albire a dinților, paste de dinți, deodorante de
uz personal, depilatoare (preparate), preparate
depilatoare, săpun dezinfectant, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), șampoane
uscate, vopsele cosmetice, apă de colonie,
extrase din flori (parfumuri), baze pentru
parfumuri din flori, săpun antiperspirant pentru
picioare, coloranți pentru păr, vopsele pentru păr,
loțiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loțiuni pentru uz cosmetic, lotiuni (servețele
impregnate cu loțiuni cosmetice), produse

pentru machiaj, produse de demachiere,
măști cosmetice, săpun medicinal, produse
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
șampoane, produse pentru ras, săpun pentru
ras, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, săpun, produse de protecție solară,
produse pentru bronzare (cosmetice), apă
de toaletă, produse pentru toaletă, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, bețișoare cu
vată (produse pentru toaletă), arome pentru
prăjituri (uleiuri esențiale), arome pentru băuturi
(uleiuri esențiale), produse de curățare, produse
cosmetice, balsam de rufe, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, detergenți cu exceptia
celor folosiți în operații de producție și în scop
medical, cosmetice pentru animale, produse de
curățare, produse antistatice pentru uz casnic,
uleiuri esențiale aromate, țesături impregnate
cu detergent pentru curățare, substanțe
degresante, altele decât pentru utilizarea în
procese de fabricație, produse pentru odorizarea
aerului, lichide pentru curățarea parbrizului.
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, suplimente nutritive, suplimente dietetice,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, alcool pentru uz
farmaceutic, insecticide, acaricide, parazicide,
preparate contra moliilor, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, produse
pentru distrugerea plantelor dăunătoare.
8. Unelte și scule (acționate manual), cuțite,
furculițe și linguri, arme albe, aparate de
ras, instrumente de lustruire (unelte manuale),
instrumente agricole manual, răzuitoare, pile
abrazive (unelte manuale), tacâmuri, aparate de
tuns de uz personal, electrice și neelectrice,
clesti (unelte manuale), pulverizatoare de
insecticide (unelte manuale), spărgătoare de
nuci, desfăcătoare de stridii, mașini de tocat
carne (unelte manuale), foarfeci, foarfece pentru
grădină, tocătoare de legume, cuțite pentru
legume, aparate de mărunțit legume, feliatoare
de legume, lopeți (scule), seceri, argintărie
(cuțite, furculițe și linguri).
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuție a
apei și instalații sanitare, aparate de aer
condiționat, instalații de aer condiționat, aparate
pentru răcirea aerului, aparate odorizante,
uscătoare cu aer (uscătoare), instalații de
filtrare a aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, aparate și mașini
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pentru purificarea aerului, cuptoare de coacere,
fitinguri pentru baie, instalații pentru baie, căzi
de baie, aparate pentru răcirea băuturilor,
mașini de făcut pâine, aparate de prăjit
pâine, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
lumini electrice pentru pom de Crăciun, mașini
electrice pentru cafea, filtre electrice de cafea,
prăjitoare de cafea, friteuze electrice, aparate
de deshidratare pentru alimente organice,
difuzoare de lumină, uscătoare de păr, filtre
pentru apa potabilă, lămpi electrice, hote pentru
bucătării, lumini decorative, ventilatoare (aer
condiționat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, robinete pentru conducte, grătare,
șeminee domestice, rezervoare de apă, fântâni
decorative, grătare de cuptor, tăvi (aparatură de
gătit), griluri (aparatură de gătit), plite, ceainice
electrice.
16. Saci (pungi, plicuri) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, saci de gunoi din hârtie
sau plastic, broșuri, cutii din carton sau
hârtie, calendare, articole din carton, tuburi
din carton, plăci de gravură, gravuri, plicuri
(papetărie), grafice imprimate, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări, șervețele
din hârtie, hârtie igienică, hârtie luminiscentă,
reviste (publicație periodică), copii multiplicate
(papetărie), șervețele de hârtie pentru
demachiere, șervețele de hârtie pentru masă,
hârtie de ambalat, carnete (papetărie), hârtie,
funde de hârtie, agrafe de hârtie, panglici din
hârtie, foi de hârtie (papetărie), hârtie cerată,
publicații periodice, naproane din hârtie, cărți
poștale, poster (tipărituri), tipărituri, publicații
imprimate, pături pentru imprimante, altele
decât din material textil, prospecte (tipărituri),
publicații tipărite, foi din celuloză reciclată pentru
ambalare, sigilii din hârtie, firme din carton sau
hârtie, papetărie, hârtie igienică, prosoape din
hârtie, hârtie transparentă (papetărie), hârtie
cerată, hârtie de celuloză, ambalaje (papetărie),
Hârtie de ambalat.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeș, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic, suporturi pentru
sticle, coșuri de pâine, bambus, rattan, stuf
(materiale împletite).
21. Ustensile și recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni și bureți, perii, materiale
pentru perii, materiale de curățare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepția
sticlei folosite în construcții), sticlărie, porțelan
și faianță, bureți abrazivi pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru curățarea pielii, dozatoare
de aerosoli, nu pentru uz medical, oale sub

sresiune neelectrice, bazine (recipiente), coșuri
pentru uz casnic, linguri de amestecat, pentru
bucătărie, halbe de bere, termosuri pentru
băuturi, amestecătoare neelectrice pentru uz
casnic, tirbușoane, sticle, sticle frigorifice, boluri
din sticlă, cutii pentru dulciuri, cutii din sticlă, cutii
din metal pentru dozarea de prosoape din hârtie,
cutii de săpun, coșuri de pâine, de uz casnic,
cutii de pâine, tocătoare pentru pâine, busturi
din porțelan, teracotă sau sticlă, untiere, capace
pentru untiere, cutii de bomboane, damigene,
ceramică pentru uz casnic, capace pentru vase
cu brânză, ornamente din porțelan, betișoare
chinezești pentru mâncat, site (ustensile
casnice), instrumente de curățare acționate
manual, amestecătoare pentru cocktail-uri, filtre
non-electrice de cafea, râșnițe manuale pentru
cafea, servicii de cafea (veselă), ibrice non-
electrice de cafea, recipiente pentru uz casnic
sau pentru bucătărie, forme pentru copt, borcane
pentru biscuiți, seturi de oale de gătit, oale
de gătit, țepușe metalice pentru gătit, ustensile
non-electrice pentru gătit, răcitoare (vase pentru
gheață), seturi de ceai, oliviere, oțetare, tăvi
pentru firimituri, cristal (pahare), cești, suport
pentru ouă, căni pentru fructe, carafe, pahare
de băut, paie pentru băut, prese non-electrice
de fructe, pentru uz casnic, tigăi, prese
pentru usturoi (ustensile de bucătărie), boluri
din sticlă, vase din sticlă, capace din sticlă,
sticle (recipiente), fiole din sticlă (recipiente),
sticlă vopsită, cupe (veselă), tigve (veselă),
grătare (ustensile casnice), tigăi grill (ustensile
casnice), suporturi de grătare, seturi de lichior,
mixere manuale (shakere pentru cocktailuri),
dispozitive non-electrice de amestecat, pentru
uz casnic, căni, sticlă opală, sticlă lăptoasă,
râșnițe manuale de piper, pipernițe, filtre non-
electrice pentru cafea, arzătoare de parfumuri,
odorizante, pulverizatoare de parfum, ulcioare,
porțelanuri, capace pentru oale, oale, boluri
de salată, solnițe, tigăi ceramice, farfurioare,
bureți abrazivi, perii abrazive, servicii (veselă),
shakere, site (ustensile casnice), scurgătoare
(ustensile casnice), indicatoare din porțelan sau
sticlă, dozatoare de săpun, suporturi de săpun,
supiere, spatule (ustensile de bucătărie), seturi
de condimente, statui din porțelan, ceramică
sau sticlă, statuete din porțelan, ceramică sau
sticlă, farfurii de masă, veselă, alta decât cuțite,
furculițe și linguri, căni cu capac, infuzoare
de ceai, servicii de ceai (veselă), site de
ceai, ceainice, vaze, vase pentru legume, vase
metalice pentru gheață și băuturi cu gheață,
teluri, neelectrice pentru uz casnic, lucrări de
artă, din porțelan, teracotă sau sticlă.
29. Fulgi de cartofi, fructe glazurate, gustări
pe bază de fructe, cornișoni (nu proaspeți),
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marmeladă, ciuperci conservate, moluște, însă
nu vii, măsline conservate, stridii, însă nu vii,
murături, salate de fructe, salate de legume,
semințe procesate, crustacee, cu exceptia celor
vii, gustări pe bază de fructe, preparate pentru
supă, supe, lapte de soia (substitut de lapte),
tofu, pastă de roșii, salate de legume, legume
gătite, bulion, concentrate de bulion.
30. Șerbeturi, dulciuri cu zahăr, îndulcitori
naturali, decorațiuni comestibile (glazuri),
preparate aromatice alimentare, cafea, ceai,
cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori
de cafea, făina și preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, dulciuri, bomboane, praline, fondante,
produse de brutărie, biscuiți, prăjituri, napolitane,
budinci, înghețată comestibilă, decorațiuni
comestibile, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață, condimente,
preparate aromatice pentru alimente, sosuri
cu condimente, mix de condiment, sosuri
aromatizate, sosuri aromatizate cu legume,
sosuri de salată, garnituri (sosuri), lichide pentru
aromatizat alimentele, mix de condimente,
turtă dulce, arome pentru torturi altele
decât uleiurile esențiale, caramele (bomboane),
chutney (condimente), produse rezultate din
macinare, jeleuri de fructe (dulciuri), ierburi de
gradină conservate (asezonare), cereale pentru
alimente, halva, ketchup (sos), sosuri pentru
salate, sare pentru gătit, sos tomat, sosuri
(condimente), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, animale vii, fructe și legume proaspete,
semințe, plante si flori naturale, alimente pentru
animale, malț.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii de import-export,
servicii oferite de un lanț de magazine,
închiriere de mașini și echipamente de birou,
servicii de desfacere, prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare en-
gross și en-detail, servicii de aprovizionare
pentru terți, informații și consultanță comercială
pentru consumatori, organizare de expoziții,
târguri cu scop comercial, publicitar, prezentări
de produse și servicii, prezentarea, difuzarea
și distribuirea materialelor de orice tip și
pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eșantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-
line într-o rețea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicații, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăți de produse
de larg consum (cu excepția transportului),

permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, la standuri, ori pe bază de
comandă prin poștă, internet, on-line sau prin
alte mijloace de comunicații, achiziție de bunuri
și servicii pentru alte intreprinderi, licențe de
servicii și produse pentru terți, toate acestea
și pentru produsele enumerate în clasele:
3,5,8,11,16,20,21,29,30,31.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare și distribuție de mărfuri,
ambalarea produselor, antrepozitare, cărăușie,
distribuirea de colete, distribuirea de produse,
depozitarea produselor, descărcarea mărfurilor,
livrarea mărfurilor, livrare de mărfuri comandate
prin corespondență, înmagazinare, toate aceste
servicii și pentru produsele numite în clasele
3,5,8,11,16,20,21,29,30,31.
40. Prelucrarea materialelor, odorizarea aerului,
împrospătarea aerului, purificarea aerului,
asamblarea personalizată a materialelor
pentru alții, fabricarea cazanelor, legătorie,
lustruire prin abraziune, arămărie, asamblarea
personalizată de materiale pentru alții,
gravură, măcinare, conservarea mâncării și
băuturilor, afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, înrămarea lucrărilor de artă,
zdrobirea fructelor, galvanizare, poleire, suflarea
sticlei, șlefuire, șlefuirea sticlei optice,
informații despre tratarea materialelor, tăierea
cheilor, laminare, inscripționare cu laser,
tipărire litografică, magnetizare, turnarea
metalului, placare cu metal, călirea metalului,
tratarea metalului, placare cu nichel, tipărire,
tipărire offset, procesarea uleiului, șlefuirea
sticlei, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,
tipărirea șabloanelor, servicii de fotocompunere,
imprimarea fotografică, fotogravură, rabotare
(gater), tipografie, tipărire litografică, tipărire
fotografică, tipărire prin decorare prin site,
tratarea apei, tratament de colorare a geamurilor.

───────
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(210) M 2018 02925
(151) 03/05/2018
(732) SC SEREX SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, JUD. ILFOV,
DEPOZIT CC10A, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ARIAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de
ras, instrumente de lustruire (unelte manuale),
instrumente agricole manuale, răzuitoare, pile
abrazive (unelte manuale), tacâmuri, aparate de
tuns de uz personal, electrice şi neelectrice,
cleşti (unelte manuale), pulverizatoare de
insecticide (unelte manuale), spărgătoare de
nuci, desfăcătoare de stridii, maşini de tocat
carne (unelte manuale), foarfeci, foarfece pentru
grădină, tocătoare de legume, cuţite pentru
legume, aparate de mărunţit legume, feliatoare
de legume, foarfece, lopeţi (scule), seceri,
argintărie (cuţite, furculiţe şi linguri).
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a
apei şi instalaţii sanitare, aparate de aer
condiţionat, instalaţii de aer condiţionat, aparate
pentru răcirea aerului, aparate odorizante,
uscătoare cu aer (uscătoare), instalaţii de
filtrare a aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, aparate şi maşini
pentru purificarea aerului, cuptoare de coacere,
fitinguri pentru baie, instalaţii pentru baie, căzi
de baie, aparate pentru răcirea băuturilor,
maşini de făcut pâine, aparate de prăjit pâine,
corpuri de iluminat pentru plafoane, radiatoare
de încălzire centralizată, candelabre, lumini
electrice pentru pomul de Crăciun, maşini
electrice pentru cafea, filtre electrice de cafea,
prajitoare de cafea, friteuze electrice, aparate

de deshidratare pentru alimente organice,
difuzoare de lumină, uscatoare de păr, filtre
pentru apă potabilă, lămpi electrice, hote pentru
bucătării, lumini decorative, ventilatoare (aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, robinete pentru conduecte, grătare,
şeminee domestice, rezervoare de apă, fântâni
decorative, grătare de cuptor, tăvi (aparatură de
gătit), griluri (aparatură de gătit), plite, ceainice
electrice.
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic, suporturi pentru
sticle, coşuri de pâine, bambus, rattan, stuf
(materiale împletite).
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan
şi faianţă, bureţi abrazivi pentru bucătărie,
bureţi abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare
de aerosoli, nu pentru uz medical, oale sub
presiune neelectrice, bazine (recipiente de
uz casnic), coşuri pentru uz casnic, linguri
de amestecat, pentru bucătărie, halbe de
bere, termosuri pentru băuturi, amestecătoare
neelectrice pentru uz casnic, tirbuşoane, sticle,
sticle frigorifice, bazine, boluri din sticlă, cutii
pentru dulciuri, cutii din sticlă, cutii din metal
pentru dozarea de prosoape din hârtie, cutii
de săpun, coşuri de pâine, de uz casnic, cutii
de pâine, tocătoare pentru pâine, busturi din
porţelan, teracotă sau sticlă, untiere, capace
pentru untiere, cutii de bomboane, damigene,
ceramică pentru uz casnic, capace pentru vase
cu brânză, ornamente din porţelan, beţişoare
chinezeşti pentru mâncat, site (ustensile
casnice), instrumente de curăţare acţionate
manual, amestecătoare pentru cocktail-uri, filtre
non-electrice de cafea, râşniţe manuale pentru
cafea, servicii de cafea (veselă), ibrice non-
electrice de cafea, recipiente pentru uz casnic
sau pentru bucătărie, forme pentru copt, borcane
pentru biscuiţi, seturi de oale de gătit, oale
de gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, ustensile
non-electrice pentru gătit, răcitoare (vase pentru
gheaţă), seturi de ceai, oliviere, oţetare, tăvi
pentru firimituri, cristal (pahare), ceşti, suport
pentru ouă, căni pentru fructe, carafe, pahare de
băut, paie, prese non-electrice de fructe, pentru
uz casnic, tigăi, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), boluri din sticlă, vase din sticlă,
capace din sticlă, sticle (recipiente), fiole din
sticlă (recipiente), sticlă vopsită, cupe, tigve,
grătare (ustensile casnice), tigăi grill (ustensile
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casnice), suporturi de grătare, seturi de lichior,
mixere manuale (shaker-e pentru cocktail-uri),
dispozitive non-electrice de amestecat, pentru
uz casnic, căni, sticlă opală, sticlă lăptoasă,
râşniţe manuale de piper, piperniţe, filtre non-
electrice pentru cafea, arzătoare de parfumuri,
odorizante (pulverizatoare), pulverizatoare de
parfum, ulcioare, porţelanuri, capace pentru
oale, oale, boluri de salată, solniţe, tigăi
ceramice, farfurioare, cupe (veselă), bureţi
abrazivi, perii abrazive, servicii (veselă), shaker-
e, site (ustensile casnice), scurgătoare (ustensile
casnice), indicatoare din porţelan sau sticlă,
dozatoare de săpun, suporturi de săpun, supiere,
spatule (ustensile de bucătărie), seturi de
condimente, statui din porţelan, ceramică sau
sticlă, statete din porţelan, ceramică sau sticlă,
farfurii de masă, veselă, alta decât cuţite,
furculiţe şi linguri, căni cu capac, infuzoare
de ceai, servicii de ceai (veselă), site de
ceai, ceainice, vaze, vase pentru legume, vase
metalice pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă,
teluri, neelectrice pentru uz casnic, lucrări de
artă, din porţelan, teracotă sau sticlă.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare si
vânzare pentru terţi, servicii de import-export,
servicii oferite de un lanţ de magazine, închiriere
maşini şi echipamente de birou, servicii de
desfacere, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, servicii de aprovizionare pentru terţi,
Informaţii şi consultanţă comercială pentru
consumatori, organizare de expoziţii, târguri,
prezentări de produse şi servicii, prezentarea,
difuzarea şi distribuirea materialelor de orice
tip şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-
line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse
de larg consum, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet, on-line
sau prin alte mijloace de comunicaţii, închiriere
maşini şi echipamente de birou, achiziţie de
bunuri şi servicii pentru alte intreprinderi, licenţe
de servicii şi produse pentru terţi, toate acestea
şi pt produsele enumerate în clasele: 8, 11, 20,
21.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor, antrepozitare, cărăuşie,
distribuirea de colete, distribuirea de produse,
depozitarea produselor, descărcarea mărfurilor,
livrarea mărfurilor, livrare de mărfuri comandate

prin corespondenta, înmagazinare, toate aceste
servicii şi pentru produsele enumerate în clasele:
8,11,20,21.

───────

(210) M 2018 02926
(151) 03/05/2018
(732) SC BIO EEL SRL, STRADA:

BEGA, NUMAR: 5, JUDEŢ MUREŞ,
TÂRGU-MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
GLICOLESS

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────
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(210) M 2018 02927
(151) 03/05/2018
(732) S.C. PADO S.R.L., STR.

BUCUREŞTI, BL. 102, SC. A, AP.
11, JUDEŢUL GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

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

(540)

PADO

(531) Clasificare Viena: 19.07.06; 25.01.19;
29.01.12; 01.15.21; 19.07.25; 19.07.07

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

clase:
21. Sticle de sifon pentru apă carbogazoasă.
32. Sucuri, apă gazoasă (sifon), produse pentru
fabricarea de sifon, sifon.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, regruparea
în avantajul terţilor a următoarelor produse: sticle
de sifon pentru apă carbogazoasă, sucuri, apa
gazoasă (sifon), produse pentru fabricarea de
sifon, sifon (cu excepţia transportului) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 02928
(151) 03/05/2018
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FOTBAL, STR. VASILE
ŞERBĂNICĂ NR.12, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FOOTBALL
MANAGEMENT SCHEME

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 21.03.01

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

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

───────
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(210) M 2018 02929
(151) 03/05/2018
(732) S.C. ENDRESS GROUP ROMÂNIA

S.R.L., STR. MEDREȘULUI NR. 17,
JUD. CARAȘ-SEVERIN, BOCȘA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-DUL TAKE IONESCU NR. 24 -
28, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300042

(540)

RICARDO ENGINES

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 26.15.01;
26.01.19

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre), instrumente agricole,
altele decât cele acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporți de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case înregistrare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, extinctoare.
12. Motoare electrice, pentru vehicule terestre.

───────

(210) M 2018 02930
(151) 03/05/2018
(732) S.C. ENDRESS GROUP ROMÂNIA

S.R.L., STR. MEDREȘULUI NR. 17,
JUD. CARAȘ-SEVERIN, BOCȘA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-DUL TAKE IONESCU NR. 24 -
28, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300042

(540)

ENDRESS POWER

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.08;
27.05.11; 29.01.13; 18.01.23

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

clase:
12. Motostivuitoare, stivuitoare electrice.

───────
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(210) M 2018 02931
(151) 03/05/2018
(732) OVIDIU-GHEORGHE TISEA, STR.

CAISILOR NR. 18, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
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)

Hello Pizza 2018

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 24.03.01;
24.03.09; 24.09.05; 24.09.07; 27.05.01

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

29. Salate preparate pe bayă de carne sau
legume, salate aperitiv, salate de fructe, Salate
de legume, salate de cartofi, salate cu carne
de pasăre, salate de legume gata-tăiate, legume
gata-tăiate pentru salate, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri pe
bază de pește, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, hamburgeri de
carne, produse din carne preparate, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
produse din carne de miel, feluri de mâncare
preparate din carne, gustări pe bază de carne,
supe și baze de supă, extracte din carne.
30. Salată de macaroane, tabbouleh (salată
libaneză), salată de orez, creme de salată
(susuri), sandvișuri care conțin salată, sosuri
de salată care conțin smântână, pizza, pizza
(preparată), pizza conservată, pizza congelată,
sosuri pentru pizza, blaturi de pizza, blat de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,

mâncăruri preparate sub formă de pizza,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza,
paste preparate, paste alimentare (aluaturi),
paste alimentare proaspete, sos pentru paste,
paste făinoase alimentare, paste alimentare
făinoase, conserve de paste, paste făinoase
umplute, paste din grâu integral, paste făinoase
gata-preparate, paste cu legume (sosuri),
paste care conțin ouă, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, sandvișuri cu carne,
hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu crenvurști,
sandviș din brânză topită, sandvișuri care conțin
pește, lipii pentru sandvișuri (pâine), sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată.
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum (transport).
43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de baruri, snack-baruri, servicii de catering,
servicii hoteliere.

───────

(210) M 2018 02932
(151) 03/05/2018
(732) SARA MARKETING CO.

(L.L.C.), PO BOX 55139, DUBAI,
EMIRATELE ARABE UNITE

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ , GLOBAWORTH
TOWER, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR. 201, ETAJUL 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276,
ROMANIA

(540)
CHUBS

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

5. Produse farmaceutice, medicinale și
veterinare, produse sanitare de uz medicinal,
alimente și substanţe dietetice adaptate
pentru uz medicinal sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi, materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor, ceară dentară, dezinfectanţi, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
ierbicide, preparate sanitare pentru igienă
personală, cu excepția artcolelor de toaletă,
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scutece pentru copii și pentru incontinență,
deodorante, altele decât cele pentru oameni sau
animale, șampoane, săpunuri, loțiuni și produse
de îngrijirea dinților, medicinale, suplimente
alimentare destinate să suplimenteze o dietă
normală sau să aducă beneficii pentru sănătate,
suplimenți alimentari și alimente și băuturi
dietetice adaptate pentru uz medicinal sau
veterinar.

───────

(210) M 2018 02933
(151) 03/05/2018
(732) BERGENBIER SA, ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA O1, ET. 5, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI , ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Cravana Bergenbier

Eu sunt 12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager, bere
de tip porter și bere de tip ale, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, bauturi din
fructe și sucuri din fructe, siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2018 02934
(151) 03/05/2018
(732) BERGENBIER SA, ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA O1, ET. 5, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI , ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
BERGENBIER NITRO

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

32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager, bere
de tip porter și bere de tip ale, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, bauturi din
fructe și sucuri din fructe, siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2018 02935
(151) 03/05/2018
(732) BERGENBIER SA, ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA O1, ET. 5, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI , ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Răcorim România

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

32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager, bere
de tip porter și bere de tip ale, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, bauturi din
fructe și sucuri din fructe, siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.

───────
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(210) M 2018 02936
(151) 03/05/2018
(732) PAUL UNGUREANU,

STR.SINTEZEI NR. 24, SC. A, AP.
13, JUDEȚUL BACĂU, ONEȘTI,
BACĂU, 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)

BOILER COFFEE SHOP

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 25.07.07;
25.07.20; 27.05.01

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de baruri, cafenele, bistro, restaurante.

───────

(210) M 2018 02937
(151) 03/05/2018
(732) ADRIAN MIHAI SIMION, STR.

POMPILIU ȘTEFU NR. 2A,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
ANDREI MIHAIL IOSIF, STR.
CALAFAT NR. 28, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

goozz pizza & food delivery

(531) Clasificare Viena: 11.01.04; 27.03.15;
27.05.08

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante, pizzerie, bistro, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2018 02939
(151) 03/05/2018
(732) CARPATHIAN OSTRICH

ALLIANCE SRL, STR. DR.
IACOB FELIX NR. 87, CLADIREA
FELIX OFFICE, ET. 4, BIROUL
4, SECTIUNEA 4.4.10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011034,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUNO carne pur gust

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.12; 27.05.15; 29.01.13

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

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

29. Carne, produse din carne.
───────

(210) M 2018 02940
(151) 03/05/2018
(732) SC PEARL VENTURES SRL, STR.

MOȚILOR NR. 84, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA , CLUJ, ROMANIA

(540)

calendis

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.09;
27.05.02; 27.05.07; 27.03.15

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#F40000), negru (HEX #454340), alb
(HEX #FFFFF)

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

9. Software de calculator (programe).
───────
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(210) M 2018 02941
(151) 03/05/2018
(732) CARPATHIAN OSTRICH

ALLIANCE SRL, STR. DR.
IACOB FELIX NR. 87, CLADIREA
FELIX OFFICE, ET. 4, BIROUL
4, SECTIUNEA 4.4.10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011034,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUNO carne pur gust

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.08;
27.05.12; 27.05.15; 29.01.13

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

clase:
29. Carne, produse din carne.

───────

(210) M 2018 02942
(151) 03/05/2018
(732) CARPATHIAN OSTRICH

ALLIANCE SRL, STR. DR.
IACOB FELIX NR. 87, CLADIREA
FELIX OFFICE, ET. 4, BIROUL
4, SECTIUNEA 4.4.10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011034,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUNO carne pur gust

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.08;
27.05.12; 27.05.15; 26.13.25

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

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

29. Carne, produse din carne.
───────
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(210) M 2018 02943
(151) 03/05/2018
(732) SC SONIMPEX TOPOLOVENI SRL

, ALEEA BARAJUL CUCUTENI
NR. 4, BL. M 5A, SC. 1, ET.2, AP.
10, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

TOPOLOVENI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.01;
01.03.02; 01.03.07

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale,
animale vii, alimente pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2018 02564
(151) 05/03/2010
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,

S.A. (INDITEX, S.A.), AVENIDA
DE LA DIPUTACIÓN "EDIFICIO
INDITEX", ARTEIXO (A CORUÑA),
15142, SPANIA

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

(540)
ZARA

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

5. Preparate/produse veterinare, alimente
pentru bebeluşi, plasturi, materiale pentru
pansamente, apă minerală de uz medical,
bumbac de uz medical, chiloţi sanitari (sanitary
panties), comprese, deodorante, altele decât
pentru uz personal, cutii medicale, portabile,
complete, soluţii pentru lentile de contact,
scutete igienice (napkins) pentru incontinenţă,
tampoane sanitare (sanitary pads), săruri pentru
mirosit, săruri de baie pentru uz medical, săruri
pentru băi de apă minerală, lenjerie de corp
sanitară, tampoane de menstruaţie, ţesături
chirurgicale (ţesuturi), tampoane pentru alăptat.

───────
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ERATA

Referitor  la  depozitul M2018/02782,  publicat  în  data  de
02.05.2018, dintr-o eroare materială data de depozit a fost
publicata gresit, corect fiind 25.04.2018.




