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Cereri Mărci publicate în 10/12/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2 M 2018 08082 03/12/2018 VLAS VEACESLAV Loft GREEN APARTMENTS Loft
Loft

3 M 2018 08083 03/12/2018 SC GREEN FIRST FARM SRL ENERGOVITA

4 M 2018 08084 03/12/2018 HAFF CONSULTING SRL haff

5 M 2018 08085 03/12/2018 HAFF CONSULTING SRL head anywhere. find freedom

6 M 2018 08086 03/12/2018 MIHĂIȚĂ-DRAGOȘ
MOLDOVEANU

SofaLux Mobili

7 M 2018 08087 03/12/2018 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

MaxBalonix

8 M 2018 08088 03/12/2018 HERA TRADUCERI SRL Hera TRADUCERI

9 M 2018 08089 03/12/2018 PLASROM PRODUCTION SRL BIO Plasrom

10 M 2018 08090 03/12/2018 I.L.S. SA CURCANUL DE AUR

11 M 2018 08091 03/12/2018 SC OCEANUL INDIAN SRL Sing Sing

12 M 2018 08092 03/12/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Casa Mea

13 M 2018 08093 03/12/2018 SC AGAN TRUST SRL GLOMAX

14 M 2018 08094 03/12/2018 Panideal SRL Gama Natur

15 M 2018 08095 03/12/2018 SC AGAN TRUST SRL EXIT

16 M 2018 08096 03/12/2018 SC AGAN TRUST SRL FARA DAUNATORI

17 M 2018 08097 03/12/2018 SC AGAN TRUST SRL ROINSECTICIDE

18 M 2018 08098 03/12/2018 SC AGAN TRUST SRL ROINSECT

19 M 2018 08099 03/12/2018 SC AGAN TRUST SRL EINSECTICIDE

20 M 2018 08100 03/12/2018 Medicago Inc. FLUFORZA

21 M 2018 08101 03/12/2018 UNILEVER N.V. YULA

22 M 2018 08102 03/12/2018 VANNISIS SRL milano 5 apartamente -
oradea.ro

23 M 2018 08103 03/12/2018 CRISTIAN DASCALU clujhub creativity. innovation.
community.

24 M 2018 08105 03/12/2018 Asociatia pentru Spatiul Media
Transilvan

FŐTÉR

1 M 2018 07870 03/12/2018 MARIUS TRUFA STOP SHOP
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 08106 03/12/2018 SC CRAFT NOORD COMPANY

SRL
S SAINT ROASTERY

26 M 2018 08107 03/12/2018 VASILE MIHĂESCU HIPNOACUPUNCTURĂ

27 M 2018 08108 03/12/2018 VASILE MIHĂESCU HIPNOAURICULOACUPUNCTURĂ

28 M 2018 08109 03/12/2018 SC COPANEX SRL OCEANIA Marina

29 M 2018 08110 03/12/2018 GOURMET PIZZA ITALY SRL AUTHENTIC ITALIAN Gourmet
Pizza

30 M 2018 08111 03/12/2018 SC COPANEX SRL Ferma Pânzaru

31 M 2018 08112 03/12/2018 ASOCIAŢIA INSTITUTUL
PENTRU ECOINOVARE
ELENA DANA RÂŞTEI

ZERO WASTE ROMANIA

32 M 2018 08113 03/12/2018 SANCTUAR SPA SRL HUMA

33 M 2018 08114 03/12/2018 BROADCAST ENTERPRISE
SOLUTION SRL

ZainA STIL DE LA A LA Z

34 M 2018 08115 03/12/2018 THOMAS ALEXANDRU MAXIM Picnic Festival

35 M 2018 08116 03/12/2018 THOMAS ALEXANDRU MAXIM Marele Picnic

36 M 2018 08117 03/12/2018 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD.

GALAXY WATCH

37 M 2018 08118 03/12/2018 DETROIT CITY IMPORT-
EXPORT SRL

Detroit City Import-Export SRL

38 M 2018 08119 03/12/2018 DETROIT CITY IMPORT-
EXPORT SRL

DC S.C. DETROIT CITY
IMPORT EXPORT SRL
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(210) M 2018 07870
(151) 03/12/2018
(732) MARIUS TRUFA, ȘOS. ARMATA

POPORULUI NR. 20, BL. LC8, SC.
2, AP. 37, JUD. GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse

pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru

transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.

STOP SHOP

vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
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15. Instrumente muzicale.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu

gămălie, flori artificiale, decoraţiuni pentru păr,
păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

38. Telecomunicații.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
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───────

(210) M 2018 08082
(151) 03/12/2018
(732) VLAS VEACESLAV , COMUNA

IPOTEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA,
SAT IPOTEŞTI , SUCEAVA,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Intelectuala Irina Albusel, STR.
NICOLAE RACOTA NR. 4, BL. 69,
AP. 32, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Loft GREEN
APARTMENTS Loft Loft

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
15.09.10; 27.05.05; 27.03.15; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, consultanță pentru conducerea
afacerilor, asistență în conducerea
afacerilor, îndrumări în organizarea
și conducerea afacerilor, conducerea
afacerilor comerciale în numele terților,
consultanță privind conducerea afacerilor
pentru intreprinderi comerciale, administrarea
afacerilor, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri (lucrări de

birou), servicii de amenajare de vitrine în scopuri
publicitare.
36. Asigurări, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, coordonarea
afacerilor financiare online, servicii financiare
privind afacerile, administrarea afacerilor
financiare, servicii de afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluări imobiliare, evaluări
de proprietăți imobiliare, agenții imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, evaluări financiare privind
designul de clădiri, împrumuturi financiare pentru
amenajarea casei.
37. Constructii, reparații clădiri, suprimarea
interferențelor în ceea ce privește aparatele
electrice, instalarea de centrale de încălzire,
servicii de instalații electrice, întreținere de
instalații sanitare, lucrări de instalații sanitare,
reparare de instalații sanitare, servicii de izolare
a instalațiilor de conducte, curățarea instalațiilor
sanitare mobile, construcții, instalații și reparații
subacvatice, instalare de instalații pentru băi,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare și întreținere de instalații fotovoltaice,
construcții de instalații de stocare subterană,
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
întreținere și reparații de instalații de încălzire,
instalare și întreținere de instalații termice
solare, întreținere de instalații de alimentare cu
apă, construire de instalații de alimentare cu
apă, instalare și reparații pentru instalații de
încălzire, întreținere și reparare de instalații în
clădiri, reparare de instalații de alimentare cu
energie, reparare de instalații de alimentare cu
apă, construcție de instalații care recuperează
energia valurilor, readaptare a instalațiilor de
încălzire din clădiri, recondiționare, reparare
și întreținere a instalațiilor electrice, lucrări
de construcții subterane legate de instalații
sanitare, reparare și întreținere de instalații
pentru energie eoliană, curățarea instalațiilor
de conducte de alimentare cu apă, servicii de
consiliere cu privire la întreținerea instalațiilor,
readaptare a instalațiilor de aer condiționat
din clădiri, servicii de instalații și reparații de
panouri din sticlă, întreținere și reparare de
instalații de monitorizare a încălzirii, întreținere,
reparare și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice, reparare de instalații și mașini
pentru producția de energie, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea instalațiilor de apă
și canal, întreținere, service și reparare de
aparate și instalații pentru generarea de
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energie electrică, readaptare a instalațiilor de
încălzire, de ventilare și de aer condiționat din
clădiri, supervizarea construcțiilor pe șantier,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
izolarea clădirilor existente, izolare termică a
clădirilor, montarea izolației termice la clădiri,
etanșarea betonului, instalarea de componente
de etanșare împotriva curenților de aer
pentru ferestre glisante, servicii de aplicare
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță pentru pardoseli, servicii de etanșare
a găurilor de ventilație pentru aer condiționat,
informații în domeniul construcțiilor, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
informații în domeniul reparațiilor, furnizare
de informații privind demolarea clădirilor,
servicii de demolare, servicii consultative
privind demolarea de clădiri, supravegherea
lucrărilor de demolare a clădirilor, demolare de
construcții civile, rerostuirea zidăriei, așezarea
cărămizilor (zidărie), acoperirea lucrărilor de
zidărie de cărămidă, amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
servicii de amenajări de bucătării, servicii de
consiliere privind amenajarea clădirilor.
42. Design arhitectural, design industrial, design
vizual, design grafic, design de mobilier,
proiectarea (designul) spațiului interior, artă
grafică și design, servicii de design mobilier,
proiectare (design) de bucătării, servicii de
design arhitectural, servicii de design comercial,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, servicii de design industrial, proiectare
(design) de birouri, design grafic și industrial,
evaluări tehnice privind designul, servicii
tehnologice privind designul, planificare în
domeniul designului, cercetare în domeniul
designului, consultanță în materie de design,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
servicii de design interior și exterior, servicii
de design în domeniul arhitecturii, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
consultanță profesională în materie de design
industrial, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de consultanță
în materie de design interior, servicii de
design de materiale textile pentru mobilier,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, furnizarea de informații cu privire
la designul industrial, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă, servicii
de design interior bazat pe principiile feng
shui, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor și a mobilierului pentru
design interior, servicii de infromare privind

combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru designul de exterior, amenajări interioare
pentru clădiri, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de consiliere
privind planificarea amplasării sau amenajării
localului.

───────

(210) M 2018 08083
(151) 03/12/2018
(732) SC GREEN FIRST FARM SRL,

STR. UNIRII NR. 13G, ET. 2, AP.
3, JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

ENERGOVITA

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 05.07.21;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX=#F0B11D), verde
(HEX=#466E4A), negru

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

29. Jeleuri, dulcețuri, compoturi, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
31. Cereale și semințe crude și neprocesate,
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe.

───────
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(210) M 2018 08084
(151) 03/12/2018
(732) HAFF CONSULTING SRL, STR.

UZINEI NR. 712, JUDEŢUL
BRAŞOV, PREJMER, 500152,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

haff

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.01

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru

întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08085
(151) 03/12/2018
(732) HAFF CONSULTING SRL, STR.

UZINEI NR. 712, JUDEŢUL
BRAŞOV, PREJMER, 500152,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
head anywhere. find freedom

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 08086
(151) 03/12/2018
(732) MIHĂIȚĂ-DRAGOȘ

MOLDOVEANU, STR. VALUL
CETĂȚII NR. 37B, JUD.
DÂMBOVIȚA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SofaLux Mobili

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08087
(151) 03/12/2018
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

STR. MOARA DE FOC NR.
35, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

MaxBalonix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (pantone
200C), gri (Pantone 445C)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 08088
(151) 03/12/2018
(732) HERA TRADUCERI SRL, STR.

BUCUREȘTI NR. 2, CAMERA
1, JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Hera TRADUCERI

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.11; 27.05.12

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

41. Prestare de servicii de traducere.
───────
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(210) M 2018 08089
(151) 03/12/2018
(732) PLASROM PRODUCTION SRL,

BDUL. 23 AUGUST NR. 100 BIS,
JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BIO Plasrom

(531) Clasificare Viena: 05.11.01; 05.11.02;
05.03.11; 05.03.15; 27.05.01

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

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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.

───────

(210) M 2018 08090
(151) 03/12/2018
(732) I.L.S. SA, STR. BICAZ NR. 21,

JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
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)
CURCANUL DE AUR

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

43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
baruri, snack-baruri, catering, servicii hoteliere.

───────

(210) M 2018 08091
(151) 03/12/2018
(732) SC OCEANUL INDIAN SRL, STR.

BELGRAD NR. 5, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011804,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Sing Sing

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 08092
(151) 03/12/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., CALEA VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3

, BUCURESTI, 030023,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Casa Mea

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.11.13;
07.01.08; 07.01.24

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 08093
(151) 03/12/2018
(732) SC AGAN TRUST SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 55, JUDEȚUL
GIURGIU, SAT MOSTENI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
GLOMAX

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

5. Insecticid.
───────

(210) M 2018 08094
(151) 03/12/2018
(732) Panideal SRL, PREL. BUCUREŞTI

NR. 174, JUD. CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

Gama Natur

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.13; 09.01.09; 09.01.25; 26.04.03

(591) Culori revendicate:verde (RAL 6032),
roşu (RAL 3020)

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

29. Carne, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, administrație comercială.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2018 08095
(151) 03/12/2018
(732) SC AGAN TRUST SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 55, JUDEȚUL
GIURGIU, SAT MOSTENI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
EXIT

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

5. Insecticid.
───────
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(210) M 2018 08096
(151) 03/12/2018
(732) SC AGAN TRUST SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 55, JUDEȚUL
GIURGIU, SAT MOSTENI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
FARA DAUNATORI

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

35. Servicii de vânzare online de produse
împotriva dăunătorilor.

───────

(210) M 2018 08097
(151) 03/12/2018
(732) SC AGAN TRUST SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 55, JUDEȚUL
GIURGIU, SAT MOSTENI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
ROINSECTICIDE

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

35. Servicii de vânzare online de produse
împotriva dăunătorilor.

───────

(210) M 2018 08098
(151) 03/12/2018
(732) SC AGAN TRUST SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 55, JUDEȚUL
GIURGIU, SAT MOSTENI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
ROINSECT

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

35. Servicii de vânzare online de produse
împotriva dăunătorilor.

───────

(210) M 2018 08099
(151) 03/12/2018
(732) SC AGAN TRUST SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 55, JUDEȚUL
GIURGIU, SAT MOSTENI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
EINSECTICIDE

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

35. Servicii de vânzare online de produse
împotriva dăunătorilor.

───────

(210) M 2018 08100
(151) 03/12/2018
(732) Medicago Inc., 1020, ROUTE DE

L'ÉGLISE, SUITE 600, QUÉBEC
(QUÉBEC), G1V 3V9, CANADA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
FLUFORZA

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

5. Vaccin antigripal pentru uz uman (human
influenza vaccine).

───────

(210) M 2018 08101
(151) 03/12/2018
(732) UNILEVER N.V. , WEENA

455, 3013 AL ROTTERDAM,
ROTTERDAM, TARILE DE JOS

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
YULA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Ceai, ceai de plante, băuturi pe bază de
ceai, carbogazoase și necarbogazoase, ceai cu
gheață (iced tea), infuzii ți ceaiuri din plante
nemedicinale.
32. Băuturi energizante, băuturi energizante
care conțin cafeină.

───────

(210) M 2018 08102
(151) 03/12/2018
(732) VANNISIS SRL, STR. GHEORGHE

DIMA NR. 3, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

milano 5 apartamente
- oradea.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.11.03; 07.01.24; 29.01.12

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 08103
(151) 03/12/2018
(732) CRISTIAN DASCALU, STR.

BIZUSA NR. 6/28, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

clujhub creativity.
innovation. community.

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, verde,
albastru, roz, galben

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

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

───────

(210) M 2018 08105
(151) 03/12/2018
(732) Asociatia pentru Spatiul Media

Transilvan, STRADA: SALARD,
NUMAR: 727, JUDET: BIHOR,
SALARD, BIHOR, ROMANIA

(540)

FŐTÉR

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 29.01.13;
27.05.17

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

clase:

iustinas
Typewritten text
Se invocă prioritatea nr. 1376141 din 04/06/2018 și țara Benelux.
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9. Ziare electronice descărcabile.
16. Ziare, ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziare.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de editare de publicitate, servicii de editare
de texte publicitare, editare și actualizare de
texte publicitare, promovare de evenimente
speciale, organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, administraţie comercială, abonamente
la ziare, abonament la ziare electronice,
aervicii publicitare privind ziarele, planificarea
de abonamente la ziare, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, organizare de abonamente la
ziare electronice.
38. Transmisie TV prin internet, furnizarea de
chartroom pe internet, difuzare de programe prin
internet, transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere digitală de date pe internet, furnizare
de linii de chat pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet, difuzare de programe
video și audio prin internet, transmitere pe
internet de conținut creat de utilizatori, furnizarea
accesului la spații de chat pe internet, difuzare
de material audio și video pe internet, servicii
de difuzare audio și video prestate pe internet,
furnizarea accesului la paginile web cu muzică
digitală de pe internet, furnizarea accesului la
site-uri web de muzică digitală pe internet,
transmisii audio, video și multimedia prin
internet și alte rețele de comunicații, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea globală de
calculatoare sau internet, schimb electronic de
mesaje prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații.
39. Distribuirea de ziare, livrare, expediere și
distribuție de ziare și reviste.
41. Instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale, servicii de editare, editare muzicală,
editare video, editare de film, editare de
fotografii, editare de muzică, servicii de editare
computerizată, editare de filme (fotografice),
editare de casete audio, editare de texte
scrise, editare de înregistrări video, editare

de înregistrări audio, editare de cărți și
recenzii, publicare și editare de cărți, servicii
de editare de muzică, publicare și editare
de materiale tipărite, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de editare audio
și video, editare sau înregistrare de sunete și
imagini, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, editare de materiale tipărite
care conțin poze, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de editare în procesul de post-
producție a muzicii, a materialelor video și a
filmelor, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare de
calendare de evenimente, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de competiții și evenimente sportive, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
producție de evenimente sportive pentru radio,
producție de evenimente sportive pentru filme,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente sportive, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, publicare de ziare, publicare
multimedia a ziarelor, închiriere de ziare și
reviste, publicare online de ziare electronice,
publicare de ziare, periodice, cataloage și
broșuri, publicare multimedia de reviste, jurnale
și ziare, publicare pe internet a unui ziar
pentru clienți, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare.

───────
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(210) M 2018 08106
(151) 03/12/2018
(732) SC CRAFT NOORD COMPANY

SRL, STR. DR. ALEXANDRU
LOCUSTEANU NR. 4, BL. 77 B,
SC. 1, ET. 5, AP. 24, CAM. 1, S
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

S SAINT ROASTERY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, regruparea
în avantajul terţilor a cafelei şi a băuturilor
din cafea (exceptând transportul), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al magazinelor en-gros, al aparatelor
automate de cafea, prin cataloage de comandă
sau prin mijloace electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urile web sau a programelor
de televiziune cu caracter comercial, servicii
expoziţionale cu scop comercial, distribuirea
materialelor promoţionale şi de market, servicii
de consultanţă, asistenţă şi consiliere cu
privire la marketing şi promovare, închiriere
de aparatură de birou, servicii care aduc în
faţa publicului, în intereseul acestuia, diverse
bunuri şi produse (cu excepţia trasnpostului
acestora), dând clienţilor posibilitatea de a
viziona si cumpăra aceste bunuri şi produse,
aceste servicii pot fi oferite prin intermediul unor
magazine de desfacere en-detail, prin unităţi
de comercializare en-gros, prin cataloage de
comandă, prin poştă sau prin intermediul poştei
electronice, de exemplu, prin intermediul site-

urilor web sau a programelor de teleshopping,
servicii de consultanţă în afaceri.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi).

───────

(210) M 2018 08107
(151) 03/12/2018
(732) VASILE MIHĂESCU, BD-UL

INDEPENDENTEI NR. 24, BL. Y3,
ET.9, AP. 54, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
HIPNOACUPUNCTURĂ

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

41. Predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire.
44. Servicii de terapie.

───────

(210) M 2018 08108
(151) 03/12/2018
(732) VASILE MIHĂESCU, BD-UL

INDEPENDENTEI NR. 24, BL. Y3,
ET.9, AP. 54, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
HIPNOAURICULOACUPUNCTURĂ

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

41. Predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire.
44. Servicii de terapie.

───────
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(210) M 2018 08109
(151) 03/12/2018
(732) SC COPANEX SRL, STR. HATMAN

BERESCU NR. 12/B/1, JUDEŢ
BACAU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

OCEANIA Marina

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
bleumarin

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2018 08110
(151) 03/12/2018
(732) GOURMET PIZZA ITALY SRL,

STR. DRAGOS VODA NR. 1, B, 1,
JUDEŢ BACĂU, BUHUSI, BACĂU,
ROMANIA

(540)

AUTHENTIC ITALIAN
Gourmet Pizza

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.07.19;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:
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.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 08111
(151) 03/12/2018
(732) SC COPANEX SRL, STR. HATMAN

BERESCU, 12/B/1, JUDEŢUL
BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Ferma Pânzaru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14; 07.01.09

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb,
portocaliu

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/12/2018

(210) M 2018 08112
(151) 03/12/2018
(732) ASOCIAŢIA INSTITUTUL PENTRU

ECOINOVARE, STR. EMILE
ZOLA NR. 2, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400112, CLUJ,
ROMANIA
ELENA DANA RÂŞTEI, STR.
MUREŞULUI NR. 102, JUDEŢUL
ALBA, BĂRĂBANŢ, 510001, ALBA,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

ZERO WASTE ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 08113
(151) 03/12/2018
(732) SANCTUAR SPA SRL, STR. V NR.

4, JUDEŢUL SIBIU, CRISTIAN,
557085, SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
HUMA

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
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).
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
aadministrație comercială, lucrări de birou
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 08114
(151) 03/12/2018
(732) BROADCAST ENTERPRISE

SOLUTION SRL, STR. TRESTIANA
NR. 3, BL. 8B, SC. 1, AP. 2,
PARTER, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZainA STIL DE LA A LA Z

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 08115
(151) 03/12/2018
(732) THOMAS ALEXANDRU MAXIM,

STR. SIMION BĂRNUŢIU NR.
32, BL. C8, AP. 12, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, 410213, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Picnic Festival

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 08116
(151) 03/12/2018
(732) THOMAS ALEXANDRU MAXIM,

STR. SIMION BĂRNUŢIU NR.
32, BL. C8, AP. 12, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, 410213, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Marele Picnic

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

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

───────

(210) M 2018 08117
(151) 03/12/2018
(732) SAMSUNG ELECTRONICS

CO., LTD., SAMSUNG-RO, 129,
YEONGTONG-GU, SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) MEMBRAEN SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 7, CORP A, ET.
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GALAXY WATCH

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

14. Curele de ceas, brățări de ceas, componente
şi accesorii pentru ceasuri de mână, carcase
pentru ceasuri de mână (componente pentru

(210) M 2018 08118
(151) 03/12/2018
(732) DETROIT CITY IMPORT-EXPORT

SRL, STR. MUREŞULUI NR. 104,
JUDEŢUL HARGHITA, DITRAU,
537090, HARGHITA, ROMANIA

(540)
Detroit City Import-Export SRL

ceasuri).

iustinas
Typewritten text
Se invocă prioritatea nr. 1902494 din 04/06/2018 și țara Canada.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
asfalt, smoală și bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice
20. Mobile, 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.

───────

(210) M 2018 08119
(151) 03/12/2018
(732) DETROIT CITY IMPORT-EXPORT

SRL, STR. MUREŞULUI NR. 104,
JUDEŢUL HARGHITA, DITRAU,
537090, HARGHITA, ROMANIA

(540)

DC S.C. DETROIT CITY
IMPORT EXPORT SRL

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
asfalt, smoală și bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
20. Mobile, 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.

───────


