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Cereri Mărci publicate în 11/06/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 03585 04/06/2018 SERVICIUL DE AJUTOR

MALTEZ ÎN ROMÂNIA
Serviciul de Ajutor Maltez în
România

2 M 2018 03651 04/06/2018 ANDREI STRATILA VIRTU.ALL

3 M 2018 03652 04/06/2018 SC H4L DEVELOPMENT SA Casa care însuflețește viața

4 M 2018 03653 04/06/2018 SC BITVIEWIT SRL-D Smile on PHOTO BOOTH

5 M 2018 03654 04/06/2018 JIE FEI COMERT SRL Manguo

6 M 2018 03655 04/06/2018 S.C. MATAKA ONE S.R.L. povestea florilor

7 M 2018 03656 04/06/2018 WENWU ZHENG 21 CRISTAL NEGRU 21

8 M 2018 03657 04/06/2018 SC DOMENIUL MUNTEAN SRL ZÂNA ZÂNELOR

9 M 2018 03658 04/06/2018 OPINIA CONSTANŢEI SRL Opinia Online.ro

10 M 2018 03659 04/06/2018 SC DOMENIUL MUNTEAN SRL SÂNZIANA

11 M 2018 03660 04/06/2018 MIHAI LUCIAN STOICA EXPRES AUTOSERVICE
Prietenul maşinii tale

12 M 2018 03661 04/06/2018 GABRIEL CONSTANTIN
PURICE-SANDU

FLAMINGO

13 M 2018 03662 04/06/2018 CĂTĂLIN ION SCĂRLĂTESCU BBQ Tapas, grill & more by
Cătălin Scărlătescu

14 M 2018 03663 04/06/2018 CĂTĂLIN ION SCĂRLĂTESCU FESTIVALUL SCOICILOR

15 M 2018 03664 04/06/2018 SC CRISIA GLOBAL FASHION
SRL

crisia shop

16 M 2018 03665 04/06/2018 MARIUS GRATIANU Raffy la Gelateria

17 M 2018 03666 04/06/2018 VALIN RĂU
MARIAN SILVIU MÎNDROC

PREMIILE FOLCLORULUI
ROMÂNESC MEDIA

18 M 2018 03667 04/06/2018 GABRIEL MARINEL DUMITRU GABRIEL DUMITRU

19 M 2018 03668 04/06/2018 IONUT-SEBASTIAN VASIU Sebastiaen TRAVEL
PHOTOGRAPHER

20 M 2018 03669 04/06/2018 IONUT-SEBASTIAN VASIU
ION TRANDAFIRESCU

FAR FOTOGRAFUL ANULUI ÎN
ROMÂNIA .18

21 M 2018 03670 04/06/2018 IONUT-SEBASTIAN VASIU FOTOGRAFIA ROMÂNEASCĂ

22 M 2018 03671 04/06/2018 FINQWARE SRL FINQ Open Banking at work

23 M 2018 03672 04/06/2018 MIHAI IONESCU TABLOURI-DE-VIS

24 M 2018 03673 04/06/2018 S.C. RED SOLUTION PREST
S.R.L.

Redmobile
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 03674 04/06/2018 S.C. TERRABISCO S.A Branduri la înălţime

26 M 2018 03675 04/06/2018 Mihaela Ioanițescu Mindcode payattention

27 M 2018 03676 04/06/2018 SORIN PADURARIU FORTIS plus JOB-URI &
CARIERE

28 M 2018 03677 04/06/2018 Cristina Elena Bartan CONVENIENCE CLUB

29 M 2018 03678 04/06/2018 SERGIANA PRODIMPEX SRL SUB CETATE

30 M 2018 03679 04/06/2018 Sorin-Mihai Someşan
Anca-Cristina Someşan

Colibiţa, marea de la munte
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(210) M 2018 03585
(151) 04/06/2018
(732) SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ

ÎN ROMÂNIA, STR. NUFERILOR
NR. 1, AP. 9, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400031, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 24.01.13; 24.13.04;
29.01.12

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

clase:
36. Strângere de fonduri caritabile.
41. Servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea de baluri.
43. Servicii de cantină, servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii de aziluri de bătrâni.
44. Consiliere medicală pentru persoane cu
dizabilități, servicii de cămine de bătrâni,
fizioterapie/terapie fizică, terapie logopedică,
servicii de terapie.

───────

(210) M 2018 03651
(151) 04/06/2018
(732) ANDREI STRATILA, STR. BAIA

DE ARAMA NR. 1, BUCUREȘTI,
022204, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VIRTU.ALL

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

9. Software pentru telefoane mobile,
software pentru telefoane inteligente, aplicaţii
software descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, aplicații software pentru
telefoane mobile, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, software de calculator pentru
comunicarea între microcalculatoare, software
de prelucrare de imagini pentru camere auto,

software de calculator înregistrat pentru șofat
în siguranță, software de calculator înregistrat
pentru conducere auto în siguranță, software
de calculator pentru codificare, software pentru
tablete, software de calculator pentru publicitate,
software pentru sisteme de navigație GPS,
software de diagnoză la distanță, software pentru
recunoașterea optică a caracterelor, software
de calculator pentru autorizarea accesului la
baze de date, programe informatice pentru
administrarea bazelor de date, software de
calculator pentru gestionarea documentelor,
software pentru diagnoză și depanare, software
informatic de uz comercial, software pentru
livrare de conținut fără fir, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, programe informatice
pe telefonul mobil, software pentru gestionarea
dispozitivelor mobile, software de calculator
pentru prelucrarea de imagini digitale, software
pentru prelucrarea de imagini digitale, software
informatic pentru comunicații în rețele fără
fir, aplicație software pentru servicii de cloud
computing, software pentru sisteme electronice
de asistență la condus, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor de
date, software pentru prelucrarea imaginilor,
materialelor grafice și textelor, software
de comunicare pentru conectarea rețelelor
informatice mondiale, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
programe informatice și software de calculator
pentru prelucrarea de imagini folosite pe
telefoane mobile, software de calculator pentru
controlul accesului la calculatoare, software de
calculator descărcabil pentru monitorizare la
distanță și analiză, aplicație software pentru
servicii de rețele sociale prin internet, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
software de calculator pentru colectarea de
date de localizare, software de calculator
pentru compilarea de date de localizare,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de calculator pentru
transmisia de date de localizare, software de
calculator pentru diseminarea datelor de
localizare, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
datelor, software de calculator descărcabil
pentru gestionarea informațiilor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculator
pentru accesarea, răsfoirea și căutarea în
bazele de date online, programe (middleware)
pentru administrarea funcțiilor software pe
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dispozitive electronice, software de calculator
pentru comanda de la distanță a aparatelor
de securitate, plăci de circuite suplimentare
pentru conectarea calculatoarelor la software-
ul de rețea, software de calculatoare pentru
comunicarea cu utilizatorii calculatoarelor
portabile, software de calculator folosit ca
interfață de programare a aplicațiilor (API),
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea reală,
software de calculator pentru controlul vocal
al unui calculator și al modului de operare al
acestuia, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, software de
calculator pentru comanda de la distanță a
mașinilor și
echipamentelor de birou, programe de calculator
folosite în telecomunicații, software de aplicații
de calculator destinat utilizării la implementarea
Internetului Lucrurilor (IoT), software de
calculator folosit pe dispozitive electronice
digitale mobile și alte aparate electronice
de larg consum, software pentru accesarea
repertoriilor de informații care pot fi descărcate
din rețeaua globală de calculatoare, software
informatic destinat utilizării pentru furnizarea
accesului multiplu la o rețea informatică globală,
software de calculator pentru aplicații mobile
care permit interacțiunea și interfața dintre
vehicule și dispozitive mobile, software pentru
îmbunătățirea posibilităților audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, și anume integrarea de
text,
sunet, grafici, imagini fixe și animate, software
(program), sisteme de localizare a vehiculelor
(GPS), aparate de comunicație pentru vehicule,
conectori multimedia pentru vehicule, chei
electronice pentru vehicule, software de
calculator pentru acționarea de vehicule,
programe de calculator pentru acționarea de
vehicule, conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, computere de bord, calculatoare
pentru vehicule
autonome, telecomenzi pentru acționarea
alarmelor de mașină, telefoane mobile folosite
în vehicule, aplicații de calculator pentru
comanda conducerii automate de vehicule
(programe), aparate de comandă pentru
vehicule (calculatoare de bord), sisteme de
siguranță electronice integrate pentru vehicule
terestre, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre, aparate
de control la distanță pentru
deschiderea și închiderea portierelor de
vehicule, programe de calculator pentru
navigarea autonomă a vehiculelor, programe
de calculator pentru controlul autonom al

vehiculelor, programe de calculator pentru
conducerea asistată a vehiculelor, programe
de calculator care furnizează vedere la
360 de grade pentru un vehicul, software
care permite furnizarea de informații prin
rețele de comunicare, software care permite
furnizarea de medii electronice prin rețele de
comunicare, software care permite funizarea
de informații prin internet, software pentru
care permite furnizarea de medii electronice
prin internet, programe pentru sisteme de
operare pentru telefoane inteligente, software
pentru dispozitive electronice care permit
hardwareului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele, aparate
de comunicații, dispozitive de comunicații fără
fir pentru transmitere de voce, date sau
imagini, echipamente de comunicare, software
de comunicații, software pentru comunicarea de
date, software de calculator pentru prelucrarea
datelor de comunicare, software de mesagerie
instantanee, software de mesagerie instantanee
descărcabil, software pentru mesagerie on-line,
software pentru servicii de poștă electronică și
mesagerie electronică, dispozitive electronice de
codificare, unități de codificare electronice.

───────

(210) M 2018 03652
(151) 04/06/2018
(732) SC H4L DEVELOPMENT SA,

BD. IULIU MANIU NR. 309-317,
CLĂDIREA C4, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 61101, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Casa care însuflețește viața

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────
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(210) M 2018 03653
(151) 04/06/2018
(732) SC BITVIEWIT SRL-D, STR.

RĂZBOIENI NR. 13, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Smile on PHOTO BOOTH

(531) Clasificare Viena: 16.03.01; 16.03.03;
16.03.15; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
29.01.12

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

clase:
16. Fotografii, cutii pentru păstrat fotografii din
carton sau hârtie, albume fotografice.
41. Instruire, divertisment, educaţie, activităţi
sportive şi culturale, editare de fotografii,
producție audio, video şi fotografie, producție
audio, video şi multimedia.

───────

(210) M 2018 03654
(151) 04/06/2018
(732) JIE FEI COMERT SRL, COMUNA

AFUMATI, STR. LINIA DE
CENTURA NR. 17, HALA A,
COMPLEX CHINA TOWN,
SPAȚIUL COMERCIAL NR. 581,
JUDEȚUL ILFOV, SAT AFUMATI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Manguo

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.06; 27.05.12;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
verde, galben, negru

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

7. Mașini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 03655
(151) 04/06/2018
(732) S.C. MATAKA ONE S.R.L.,

BULEVARDUL THEODOR
PALLADY NR. 287, ÎN INCINTA
IOR 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

povestea florilor

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
14.05.02; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
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. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 03656
(151) 04/06/2018
(732) WENWU ZHENG, STR. VATRA

DORNEI NR. 11, JUDEŢUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

21 CRISTAL NEGRU 21

(531) Clasificare Viena: 26.04.17; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.11

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, administraţie comercială.

───────

(210) M 2018 03657
(151) 04/06/2018
(732) SC DOMENIUL MUNTEAN SRL,

STR. GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO NR. 115-117,
CORP C2, CAM 4, ET. 1, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT MIHAELA GĂVENEA,
STR. POET PANAIT CERNA NR.
10, BL. M43, SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030994

(540)
ZÂNA ZÂNELOR

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corepondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2018 03658
(151) 04/06/2018
(732) OPINIA CONSTANŢEI SRL, STR.

MAMAIA NR. 190, CAM. 2, ET. 1,
AP. 2, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Opinia Online.ro

(531) Clasificare Viena: 20.01.03; 26.13.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
9. Publicații electronice care pot fi descărcate,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat
16. Publicații tipizate pentru reclame, publicații
periodice, reviste (publicații periodice).
35. Furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, publicitate, publicitate
online, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă.
41. Servicii de publicare publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
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, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale, publicare online de ziare electronice,
furnizare de publicații electronice, furnizare de
publicații on-line, servicii de publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri.

───────

(210) M 2018 03659
(151) 04/06/2018
(732) SC DOMENIUL MUNTEAN SRL,

STR. GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO NR. 115-117,
CORP C2, CAM 4, ET. 1, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT MIHAELA GĂVENEA,
STR. POET PANAIT CERNA NR.
10, BL. M43, SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030994

(540)
SÂNZIANA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corepondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

───────
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(210) M 2018 03660
(151) 04/06/2018
(732) MIHAI LUCIAN STOICA, STR.

BĂICOI NR. 10, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550207, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

EXPRES AUTOSERVICE
Prietenul maşinii tale

(531) Clasificare Viena: 24.15.11; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
37. Reparații, servicii de instalații, inspecția
vehiculelor înainte de întreținere, inspecția
vehiculelor înainte de reparații, întreținerea
vehiculelor, recondiționarea vehiculelor,
gresarea vehiculelor, curățare igienică
(vehicule), curățarea vehiculelor, realimentarea
vehiculelor terestre, lubrifierea vehiculelor
rutiere, recondiționarea motoarelor de vehicul,
tapisarea scaunelor de vehicule, servicii de
depanare pentru vehicule, întreținere și reparații
de vehicule, intermediere de reparații de
vehicule, servicii de spălare de vehicule, servicii
de spălare a vehiculelor, reparare de vehicule
ca parte a serviciilor pentru vehicule în pană,
întreținere, service și reparare de vehicule,
furnizare de informații privind întreținerea
vehiculelor, servicii de întreținere a vehiculelor
comerciale, servicii de service pentru repararea
vehiculelor, servicii de înlocuire de geamuri
de vehicule reparare), servicii de înlocuire a
parbrizelor pentru vehicule, servicii de întreținere
a geamurilor de vehicule.

39. Transport, închirierea vehiculelor,
depozitare de vehicule, tractare de vehicule,
organizarea remorcării vehiculelor, organizarea
închirierii de vehicule, închiriere de componente
de vehicule, servicii de depanare de vehicule,
servicii de transport al vehiculelor, organizarea

serviciilor de depanare de vehicule, recuperarea
vehiculelor comerciale rămase în pană.
40. Şlefuirea (lustruirea) vehiculelor, servicii
de vopsirea vehiculelor, tunare de vehicule,
transformări de vehicule (motoare).
42. Inspecții tehnice de automobile, servicii
de inspecție tehnică, inspecția autovehiculelor
(verificarea stării tehnice pentru circulația
pe drumurile publice), inspecția automobilelor
terestre (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice), testarea
(inspecție) vehiculelor pentru verificarea stării
adecvate pentru circulația pe drumuri publice,
inspecția autovehiculelor înainte de transport
(verificarea stării tehnice pentru circulația pe
drumurile publice), testare tehnică a vehiculelor.

───────

(210) M 2018 03661
(151) 04/06/2018
(732) GABRIEL CONSTANTIN PURICE-

SANDU, STR. SILVESTRU
STRAPUNGERE NR. 12, BL. CL18,
AP. 9, ET. 3, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700006, IAȘI, ROMANIA

(540)
FLAMINGO

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 03662
(151) 04/06/2018
(732) CĂTĂLIN ION SCĂRLĂTESCU,

STR. VASILE GHERGHEL NR. 87,
AP.1, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BBQ Tapas, grill & more
by Cătălin Scărlătescu
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.13

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03663
(151) 04/06/2018
(732) CĂTĂLIN ION SCĂRLĂTESCU,

STR. VASILE GHERGHEL NR. 87,
AP.1, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FESTIVALUL SCOICILOR

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

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

───────

(210) M 2018 03664
(151) 04/06/2018
(732) SC CRISIA GLOBAL FASHION

SRL, STR. CĂTRUNEŞTI NR.
22, CONSTRUCŢIA C1, CAM
NR. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

crisia shop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 27.05.14

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

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

───────

(210) M 2018 03665
(151) 04/06/2018
(732) MARIUS GRATIANU, STR.

ARGEDAVA, BL. 50/3D, SC. C,
AP. 44, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

Raffy la Gelateria

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 25.01.19

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/06/2018

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

───────

(210) M 2018 03666
(151) 04/06/2018
(732) VALIN RĂU, STR. LUNGA NR. 62,

BL. 103C, SC. A, ET. 1, AP. 4, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA
MARIAN SILVIU MÎNDROC, STR.
DESPOT VODA NR. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PREMIILE FOLCLORULUI
ROMÂNESC MEDIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.03; 02.07.01; 02.07.02; 02.07.16

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.

───────

(210) M 2018 03667
(151) 04/06/2018
(732) GABRIEL MARINEL DUMITRU,

STR. MATEI BASARAB NR. 33,
BL. P24, SC. B, AP. 18, ET. 4,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
GABRIEL DUMITRU

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.

───────

(210) M 2018 03668
(151) 04/06/2018
(732) IONUT-SEBASTIAN VASIU, ALE.

VASILE GLODIS NR. 2, BL. M43,
SC. 1, ET. 7, AP. 29, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Sebastiaen TRAVEL
PHOTOGRAPHER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.13

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi ( materiale colante ) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou ( cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/06/2018

( cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 03669
(151) 04/06/2018
(732) IONUT-SEBASTIAN VASIU, ALE.

VASILE GLODIS NR. 2, BL. M43,
SC. 1, ET. 7, AP. 29, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ION TRANDAFIRESCU, BLD.
DACIA NR. F9, SC. C, ET. AP. 14,
JUD. ARGEŞ, MIOVENI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

FAR FOTOGRAFUL
ANULUI ÎN ROMÂNIA .18

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.07.11

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi ( materiale colante ) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou ( cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
( cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 03670
(151) 04/06/2018
(732) IONUT-SEBASTIAN VASIU, ALE.

VASILE GLODIS NR. 2, BL. M43,
SC. 1, ET. 7, AP. 29, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FOTOGRAFIA ROMÂNEASCĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 20.05.05; 20.05.07; 01.17.16;
01.17.25

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

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

───────
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(210) M 2018 03671
(151) 04/06/2018
(732) FINQWARE SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 169A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

FINQ Open Banking at work

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10

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

───────

(210) M 2018 03672
(151) 04/06/2018
(732) MIHAI IONESCU , CALEA

VICTORIEI NR. 124, ET. 4, AP.
15, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TABLOURI-DE-VIS

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
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.

───────

(210) M 2018 03673
(151) 04/06/2018
(732) S.C. RED SOLUTION PREST

S.R.L., STR. EROU ION SCORTAN
NR. 57, PARTER, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA ,
STR.11 IUNIE NR.51, SC. A, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 4, , BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Redmobile

(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
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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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03674
(151) 04/06/2018
(732) S.C. TERRABISCO S.A, BLD.

PIERRE DE COUBERTIN NR. 3-5,
CAMERA 3I, 3J ȘI 3G, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, 021901,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Branduri la înălţime

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină 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).

───────

(210) M 2018 03675
(151) 04/06/2018
(732) Mihaela Ioanițescu, BD.

PARADISUL VERDE NR.
12, CAMERA 1, ETAJ 1,SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Mindcode payattention

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.03.15

(591) Culori revendicate:negru
(HEX#1A1A1A), verde (HEX#23B9A5),
turcoaz (HEX#23B9A5)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale

───────
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(210) M 2018 03676
(151) 04/06/2018
(732) SORIN PADURARIU, STR.

ZUGRAVILOR, NR. 10, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FORTIS plus JOB-
URI & CARIERE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.03.15; 24.15.02; 26.02.05

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

clase:
35. Recrutare si plasare a forţei de muncă,
servicii de plasare temporară a forţei de muncă.

───────

(210) M 2018 03677
(151) 04/06/2018
(732) Cristina Elena Bartan, STR.

NEAGOE VODA NR. 56, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013964,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CONVENIENCE CLUB

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

35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul.
36. Servicii de schimb valutar.

───────

(210) M 2018 03678
(151) 04/06/2018
(732) SERGIANA PRODIMPEX SRL,

STR. SUB MASA MARE NR. 618B,
JUDEŢUL BRAŞOV, POIANA
MĂRULUI, BRAȘOV, ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
SUB CETATE

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

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 03679
(151) 04/06/2018
(732) Sorin-Mihai Someşan, STR.

ANDREI MUREŞANU NR. 3, SC.A,
AP.11, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA
Anca-Cristina Someşan, STR.
ANDREI MUREŞANU NR. 3, SC.A,
AP.11, JUD. BISTRITA-NASAUD ,
BISTRITA , BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Colibiţa, marea de la munte

(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.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────


