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Cereri Mărci publicate în 11/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06457 04/10/2018 TRANSEURO SRL D'ALE LUI VESA GUSTĂ

ROMÂNEȘTE

2 M 2018 06492 04/10/2018 ANA VIORICA MATEI iki land

3 M 2018 06538 04/10/2018 PYART SMART CONCEPT SRL PARFUMURI ARABESTI

4 M 2018 06539 04/10/2018 OCTAV CLAUDIU POPESCU colours

5 M 2018 06541 04/10/2018 ATLAS SPORT S.R.L. ATLAS SPORT

6 M 2018 06542 04/10/2018 SC Medika Broadcast Channel
S.R.L.

Pe Şleau!

7 M 2018 06543 04/10/2018 S.C. BANU GAMES S.R.L. Elite GAMES

8 M 2018 06544 04/10/2018 ANCUTA-ELENA OLARU Junior Leaders Center Readers
are leaders!

9 M 2018 06545 04/10/2018 S.C. MAZO CHOCOLATE S.R.L. Mr. Cannoli

10 M 2018 06546 04/10/2018 S.C. AAT PEARLS &
DIAMONDS COMPANY S.R.L

D DIVA PEARLS

11 M 2018 06547 04/10/2018 S.C. EMMA CARE S.R.L. Tera Med

12 M 2018 06549 04/10/2018 SWAT PROFESIONAL GUARD
S.R.L.

SWAT PROFESIONAL
GUARD SERVICII DE PAZĂ ȘI
PROTECȚIE

13 M 2018 06550 04/10/2018 ADRIANA BUNGESCU KADERMIN

14 M 2018 06551 04/10/2018 ADRIANA BUNGESCU CÂRCEL EXPRESS ULTRA

15 M 2018 06552 04/10/2018 CONSTANTIN-MIRCEA ROȘU TAKEZO ART

16 M 2018 06553 04/10/2018 ADRIANA BUNGESCU RECTOFORT ULTRA

17 M 2018 06554 04/10/2018 MOGYI ROMANIA SRL ALUNELE mogyi DE
NEÎNLOCUIT IN 1999

18 M 2018 06555 04/10/2018 MOGYI ROMANIA SRL ALUNA ALUNELOR!

19 M 2018 06556 04/10/2018 SC IBRALHOFF INVESTMENTS
SRL

IBRALHOFF

20 M 2018 06557 04/10/2018 Tokyo Broadcasting System
Television, Inc.

NINJA WARRIOR ROMÂNIA

21 M 2018 06558 04/10/2018 AVICOLA SLOBOZIA SA Pui savoare in mancare

22 M 2018 06559 04/10/2018 CLAUDIU-VASILICA SASU Ultimul haiduc al Moldovei-
Giorgica Coroi

23 M 2018 06560 04/10/2018 MARIOS PIZZA SRL MARIOS PIZZA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 06561 04/10/2018 JARRAH ALI JRH

25 M 2018 06563 04/10/2018 JARRAH ALI AILIANG

26 M 2018 06564 04/10/2018 CLUBUL SPORTIV GAZ METAN
MEDIAS

GM GAZ METAN MEDIAS

27 M 2018 06565 04/10/2018 BIROUL ROMAN DE AUDIT
TRANSMEDIA

BRAT BIROUL ROMAN DE
AUDIT TRANSMEDIA

28 M 2018 06566 04/10/2018 SC MELFRUCTUS SRL Delicium JAMS & SYRUPS

29 M 2018 06571 04/10/2018 BIROUL ROMAN DE AUDIT
TRANSMEDIA

BRAT SNA STUDIUL NATIONAL
DE AUDIENTA

30 M 2018 06572 04/10/2018 POWER HEALTH HELLAS
AEBE

Power HEALTH

31 M 2018 06573 04/10/2018 MARIAN MILOȘ SANELA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/10/2018

(210) M 2018 06457
(151) 04/10/2018
(732) TRANSEURO SRL, COMUNA

IGHIU NR. 185, JUD. ALBA,
IGHIEL, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
510109, ALBA, ROMANIA

(540)

D'ALE LUI VESA
GUSTĂ ROMÂNEȘTE

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 25.01.06;
25.01.19; 27.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06492
(151) 04/10/2018
(732) ANA VIORICA MATEI, STR.

SPERANŢEI NR. 23, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, 077025, ILFOV,
ROMANIA

(540)

iki land

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
02.05.01; 02.05.22; 02.05.23; 09.01.10

(591) Culori revendicate: portocaliu, galben,
verde, roz, roşu, albastru, negru, alb

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06538
(151) 04/10/2018
(732) PYART SMART CONCEPT SRL,

ALEEA PETROCHIMIŞTILOR NR.
6, BL. 51A, SC. A, AP. 5, JUD.
PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
PARFUMURI ARABESTI

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

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

───────

(210) M 2018 06539
(151) 04/10/2018
(732) OCTAV CLAUDIU POPESCU, STR.

MATEI BASARAB NR. 96, BL. L122,
SC. 3, ET. 3, AP. 53, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

colours

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.19

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

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

16. Hârtie şi 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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 06541
(151) 04/10/2018
(732) ATLAS SPORT S.R.L., STR.

VOINICENILOR NR. 62, JUD.
MUREŞ, TARGU MURES, 540256,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
ATLAS SPORT

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

28. Echipamente pentru terenuri de joacă,
echipament de locuri de joacă pentru copii
(echipamente pentru diverse jocuri şi sporturi).
37. Construcție de terenuri sportive, servicii de
instalare de mobilier stradal.

───────

(210) M 2018 06542
(151) 04/10/2018
(732) SC Medika Broadcast Channel

S.R.L., B-DUL NICOALE
BALCESCU NR. 48, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA
SRL, B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
ROMANIA

(540)

Pe Şleau!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
24.17.04; 26.15.01; 26.15.25; 26.04.05

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

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

───────
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(210) M 2018 06543
(151) 04/10/2018
(732) S.C. BANU GAMES S.R.L., STR.

MARASTI NR. 3, CORP B, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Elite GAMES

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.09;
27.05.24; 27.05.25; 26.15.25; 26.03.04;
26.03.05; 25.07.25; 25.12.01; 17.02.01;
17.02.04

(591) Culori revendicate:roşu, auriu, galben,
alb, mov, roz, negru

(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, compactdiscuri,
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).

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06544
(151) 04/10/2018
(732) ANCUTA-ELENA OLARU, STR.

GLADIOLELOR NR. 10, BL. 6, ET.1,
AP. 9, SAT ROŞU, JUD. ILFOV,
COM. CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Junior Leaders Center
Readers are leaders!

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.04; 02.05.22; 02.05.23;
02.05.30; 01.15.01; 20.01.03; 25.01.19;
07.03.01; 07.03.02; 07.03.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
albastru, galben, verde, gri, portocaliu,
mov, maro
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(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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06545
(151) 04/10/2018
(732) S.C. MAZO CHOCOLATE S.R.L.,

STR. ORHIDEELOR NR. 12F,
CAMERA 1, SAT DUDU, JUDEŢ
ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Mr. Cannoli

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
08.07.10; 08.07.03

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06546
(151) 04/10/2018
(732) S.C. AAT PEARLS & DIAMONDS

COMPANY S.R.L, STR. DIMITRIE
CARACOSTEA NR. 3, JUDEŢ OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

D DIVA PEARLS

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 25.01.25;
27.05.04; 27.05.21

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (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 06547
(151) 04/10/2018
(732) S.C. EMMA CARE S.R.L., STR.

VASILE LASCAR NR. 142,
SUBSOL, CAMERA.2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Tera Med

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.13; 05.03.15

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

clase:
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 (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 06549
(151) 04/10/2018
(732) SWAT PROFESIONAL GUARD

S.R.L., STRADA: FĂRĂ NUME,
NUMAR: 351, JUDET: SATU MARE,
PIȘCOLT, 447250, SATU MARE,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SWAT PROFESIONAL
GUARD SERVICII DE
PAZĂ ȘI PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 01.01.05; 03.07.16; 03.07.02;
26.01.04

(591) Culori revendicate:albastru-închis,
portocaliu, negru, auriu, alb
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2018 06550
(151) 04/10/2018
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL; AP. 81, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
KADERMIN

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

5. Produse farmaceutice şi veterinar, produse
igenice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2018 06551
(151) 04/10/2018
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL; AP. 81, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CÂRCEL EXPRESS ULTRA

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

5. Produse farmaceutice şi veterinar, produse
igenice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2018 06552
(151) 04/10/2018
(732) CONSTANTIN-MIRCEA ROȘU,

COMUNA BÂRNOVA, STR.
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
NR. 6, JUDEȚUL IAȘI, SAT
PIETRĂRIA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
TAKEZO ART

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 06553
(151) 04/10/2018
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RECTOFORT ULTRA

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
și materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide

───────
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(210) M 2018 06554
(151) 04/10/2018
(732) MOGYI ROMANIA SRL , STR.

SÎNTUHALM NR.31A, JUDEŢ
HUNEDOARA, DEVA, 330004,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ALUNELE mogyi DE
NEÎNLOCUIT IN 1999

(531) Clasificare Viena: 26.01.02; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.25; 29.01.13

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

clase:
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06555
(151) 04/10/2018
(732) MOGYI ROMANIA SRL , STR.

SÎNTUHALM NR.31A, JUDEŢ
HUNEDOARA, DEVA, 330004,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ALUNA ALUNELOR!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25

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

4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 06556
(151) 04/10/2018
(732) SC IBRALHOFF INVESTMENTS

SRL, CALEA CĂLĂRAȘILOR NR.
24, BL. 24A, SC. 1, AP. 8, JUDEȚUL
BRĂILA, MUNICIPIUL BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

IBRALHOFF

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25; 05.03.11; 05.03.20

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

14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
placate sau nu, bijuterii, pietre prețioase
și semiprețioase, giuvaergerie, ceasornice și
instrumente pentru măsurarea timpului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terților
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienților să le vadă și
să le achiziționeze cât mai comod, servicii
asigurate de magazine engros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshopping), servicii de import-
export.
42. Servicii stiințifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare, creație și proiectare
în legătură cu acestea, analize industriale și
servicii de cercetare, proiectarea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
crearea de bijuterii.

───────

(210) M 2018 06557
(151) 04/10/2018
(732) Tokyo Broadcasting System

Television, Inc., 3-6 AKASAKA 5-
CHOME, MINATO-KU, TOKYO,
107-8006, JAPONIA, TOKYO,
JAPONIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET.
17, BIROUL 17 - 07, SECTOR 2,
020276, BUCUREŞTI, 020276,
ROMANIA

(540)

NINJA WARRIOR ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 01.01.02;
24.01.01; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.24

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, roșu, argintiu

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

9. Software pentru jocuri, şi anume, software
pentru jocuri pe calculator, descărcabil, software
pentru jocuri pe calculator oferit pe CD-
uri sau DVD-uri, cartuşe şi carduri de
memorie şi programe pentru jocuri pe calculator
descărcabile, cartuşe pentru jocuri video, carduri
de memorie, casete, discuri, software şi
programe, aplicaţii software descărcabile pentru
dispozitive mobile, portabile şi manuale ce permit
utilizatorilor să vizioneze şi să utilizeze conţinut
audio, video şi audiovizual şi informaţii cu
privire la conţinut din domeniul divertismentului,
aplicaţii software de calculator pentru dispozitive
mobile, portabile şi manuale cu utilizare la
distribuţia şi vizualizarea conţinutului audio,
video şi audiovizual şi a informaţiilor cu
privire la conţinut din domeniul divertismentului,
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conţinut multimedia audio, video şi audiovizual
descărcabil din domeniul divertismentului, şi
anume, filme de cinematografie şi programe de
televiziune referitoare la competiţii atletice, medii
digitale, şi anume, DVD-uri preînregistrate, CD-
uri, discuri digitale de înaltă definiţie, casete
video, discuri video digitale, discuri versatile
digitale, fişiere audio şi video descărcabile
şi discuri digitale de înaltă definiţie, toate
conţinând divertisment audiovizual şi multimedia
din domeniul competiţiilor atletice, filme
cinematografice cu concursuri sportive, căşti,
difuzoare audio, căşti auriculare, baterii, playere
media, playere media portabile, echipamente
periferice pentru calculatoare, ochelari, şi
anume, ochelari de vedere, ochelari de
soare, ochelari pentru citit şi port-ochelari,
accesorii pentru dispozitive mobile, portabile
şi manuale, şi anume, încărcătoare pentru
baterii, căşti, difuzoare, carcase, huse de
protecţie, căşti auriculare cu sau fără fir,
microfoane şi dispozitive hands-free pentru
telefoane mobile, huse de protecţie pentru
ecrane adaptate spre a fi utilizate pentru
telefoane mobile, laptop-uri şi tablete, magneţi,
publicaţii electronice descărcabile, şi anume, foi
informative, pliante informative, afişe, buletine
de ştiri, periodice, ghiduri stilistice, cărţi şi
manuale, toate conţinând informaţii referitoare
la divertisment audiovizual şi multimedia din
domeniul competiţiilor atletice, sănătate şi
fitness, medii preînregistrate, şi anume DVD-
uri, CD-uri, discuri digitale de înaltă definiţie,
casete video, discuri video digitale, discuri
versatile digitale, fişiere descărcabile audio şi
video şi discuri digitale de înaltă definiţie, toate
conţinând divertisment audiovizual şi multimedia
din domeniul competiţiilor atletice, sănătate şi
fitness, medii preînregistrate, şi anume DVD-
uri, CD-uri, discuri digitale de înaltă definiţie,
casete video, discuri video digitale, discuri
versatile digitale, fişiere descărcabile audio şi
video şi discuri digitale de înaltă definiţie, toate
conţinând divertisment audiovizual şi multimedia
din domeniul competiţiilor atletice, tonuri de apel
descărcabile pentru telefoane mobile, dispozitive
portabile şi manuale, programe interactive de
jocuri pe calculator, software de calculator
descărcabil pentru economizorul de ecran
(screen saver), fişiere de imagine descărcabile
conţinând opere de artă, texte, materiale audio,
video, jocuri şi grafice referitoare la conţinut
de divertisment audiovizual şi multimedia,
înregistrări video descărcabile care conţin clipuri
video şi audiovizuale, clipuri de prezentare
pentru filme, interviuri, recenzii, comentarii,
videoclipuri muzicale, filme şi emisiuni de
televiziune în domeniul competiţiilor sportive,

fişiere muzicale descărcabile, ochelari 3D,
carcase de protecţie pentru MP3 playere,
asistenţi digitali personali, tablete, telefoane
inteligenţe şi telefoane mobile, aplicaţii software
de calculator pentru dispozitive tehnologice
portabile, şi anume, software care permite
utilizatorilor sa vizualizeze informaţii referitoare
Ia fitness şi sănătate, să urmărească şi
să monitorizeze ritmul cardiac, poziţionarea
globală, direcţia, distanţa, altitudinea, viteza,
numărul de paşi, caloriile arse, informaţii de
navigaţie, modificări ale ritmului cardiac, nivelului
de activitate, orele de somn, calitatea somnului
şi alarma de trezire silenţioasă, aplicaţii mobile
descărcabile conţinând materiale referitoare
la fitness, şi anume, software care permite
utilizatorilor sa vizualizeze informaţii referitoare
la fitness şi sănătate, să urmărească şi
să monitorizeze ritmul cardiac, poziţionarea
globală, direcţia, distanţa, altitudinea, viteza,
numărul de paşi, caloriile arse, informaţii de
navigaţie, modificări ale ritmului cardiac, nivelului
de activitate, orele de somn, calitatea somnului
şi alarma de trezire silenţioasă, aplicaţii software
descărcabile conţinând materiale referitoare
la fitness, şi anume software care permite
utilizatorilor sa vizualizeze informaţii referitoare
la fitness şi sănătate, să urmărească şi
să monitorizeze ritmul cardiac, poziţionarea
globală, direcţia, distanţa, altitudinea, viteza,
numărul de paşi, caloriile arse, informaţii de
navigaţie, modificări ale ritmului cardiac, nivelului
de activitate, orele de somn, calitatea somnului
şi alarma de trezire silenţioasă, dispozitive
electronice multifuncţionale pentru afişarea,
măsurarea şi încărcarea informaţiilor pe Internet,
inclusiv ora, data, ritmul cardiac, poziţionarea
globală, direcţia, distanţa, altitudinea, viteza,
numărul de paşi, caloriile arse, informaţii
de navigaţie, modificări ale ritmului cardiac,
nivelul activităţii, orele de somn, calitatea
somnului şi alarma de trezire silenţioasă,
software de calculator pentru comunicaţii fără fir
pentru recepţionarea, procesarea, transmiterea
şi afişarea informaţiilor referitoare la fitness,
grăsime corporală, indicele de masă corporală,
software de calculator pentru gestionarea
informaţiilor referitoare la urmărirea, respectarea
şi motivaţionarea în cadrul unui program de
fitness sau de sănătate.
35. Publicitate şi servicii de publicitate,
publicitate on-line prin intermediul unei reţele
de calculatoare, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, publicitate prin reviste,
publicitate prin mesagerie directă, publicitate
în spaţii publice, servicii de agenţie şi
intermediere în publicitate, servicii de informare
cu privire la publicitate, consultanţă în
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publicitate, servicii de planificare pentru scopuri
publicitare, servicii de design de material
publicitar pentru terţi, actualizarea materialelor
publicitare, publicarea materialelor publicitare,
diseminarea materialului publicitar, planificarea
şi producţia de medii de publicitate, planificarea
şi organizarea de expoziţii şi târguri de
comerţ pentru scopuri comerciale şi publicitare,
organizarea de târguri de modă pentru
scopuri promoţionale, planificarea şi organizarea
evenimentelor promoţionale de vânzări şi a
evenimentelor de marketing, distribuţie de
mostre, relaţii publice, agenţii de relaţii publice,
servicii de aranjamente de vitrine, închirierea
sau furnizarea de spaţiu publicitar, servicii de
intermediere în legătură cu închirierea spaţiului
publicitar, închirierea de material publicitar,
marketing, vânzări promoţionale pentru terţi,
vânzări promoţionale de bunuri şi servicii pentru
terţi, şi furnizare de consultanţă pentru acestea,
căutare de sponsorizări, previziuni economice,
cercetări de marketing, studii, analize şi evaluări,
sondaje de opinie, compilarea datelor statistice,
servicii de comparare de preţuri, cercetare şi
analiză a eficienţei publicităţii şi furnizarea de
informaţii cu privire la acestea, cercetare şi
analiză a eficienţei publicităţii şi furnizarea de
informaţii cu privire la acestea, cercetare de
marketing în legătură cu reţele de calculatoare,
spre exemplu tendinţe în accesarea site-urilor
web de către utilizatorii de Internet, şi furnizarea
de analize şi informaţii cu privire la rezultatele
cercetării, furnizarea de informaţii de afaceri
şi comerciale, consultanţă în managementul şi
organizarea afacerilor, analiză şi consultanţă în
managementul afacerilor, servicii de consultanţă
şi consultanţă privind strategia de afaceri,
cercetare de afaceri şi analiză de date,
procesarea administrativă a comenzilor de
achiziţii, furnizarea de informaţii privind
vânzările comerciale, organizarea contractelor
de cumpărare şi vânzare de bunuri, pentru
terţi, administrarea afacerilor de licenţiere a
bunurilor şi serviciilor altora, managementul
furnizorilor de divertisment, consultanţă cu
privire la strategia de brand, consultanţă cu
privire la diverse planificări de afaceri, dezvoltări
de produs şi cu privire la imaginea corporativă,
colectarea, gestionarea şi analiza informaţiilor
cu privire la clienţii companiilor şi furnizarea
de informaţii în legătură cu acestea, asistenţă
la managementul afacerilor pentru companii
industriale, comerciale sau unităţi de producţie,
compilarea listelor de mesagerie, funcţii de
birou, şi anume îndosariere, în special cu privire
la documente şi benzi magnetice, servicii de
agenţie în legătură cu funcţii de birou, servicii
de agenţie în legătură cu funcţii de birou

cu privire la comenzi de achiziţii de bunuri,
gestionare computerizată a fişierelor, servicii de
selecţie de ştiri, căutare de date în fişiere de
calculator pentru terţi, procesarea informaţiilor,
sistematizarea şi compilarea informaţiilor în
baze de date pe calculator, servicii de agenţie
cu privire la funcţii de birou în legătură cu
procesarea datelor.
38. Difuzare de televiziune prin cablu, servicii
de transmitere de mesaje şi imagini cu ajutorul
calculatoarelor, transmisii de date, transmisii
televizate, transmisii fără fir, telecomunicaţii,
difuzarea sau transmiterea mesajelor şi
informaţiilor înregistrate.
41. Divertisment de televiziune, servicii de
divertisment, şi anume, divertisment de tipul
unei zone tematice în cadrul unui parc de
distracţii sau în cadrul unui circuit dintr-un
parc de distracţii, organizarea şi desfăşurarea
concursurilor sportive, divertisment de tipul
jocurilor de curse cu obstacole, furnizarea
de facilităţi de antrenament pentru curse
cu obstacole în săli de sport, servicii de
cluburi de sănătate, şi anume furnizarea de
instruire şi echipament în domeniul exerciţiilor
fizice, furnizarea de conţinut audiovizual digital
nedescărcabil în domeniul fitness-ului, şi anume,
furnizarea de materiale video online cu informaţii
şi consiliere în domeniul fitness-ului, alimentaţiei,
regimurilor de slăbit, planificarea dietei şi
bunăstarea stilului de viaţă, furnizarea unui
site web cu informaţii şi sfaturi în domeniul
fitness-ului, servicii de divertisment, şi anume
furnizarea jocurilor video online, furnizarea
jocurilor pe calculator online, furnizarea jocurilor
electronice online, facilitarea utilizării temporare
de jocuri video nedescărcabile, facilitarea
utilizării temporare de jocuri pe calculator
nedescărcabile, facilitarea utilizării temporare
de jocuri interactive nedescărcabile, facilitarea
utilizării temporare de jocuri electronice
nedescărcabile, facilitarea utilizării temporare
de jocuri video nedescărcabile prin intermediul
unui serviciu la cerere şi facilitarea utilizării
temporare de jocuri pe calculator nedescărcabile
prin intermediul unui serviciu la cerere,
servicii de divertisment de tipul serialelor
de televiziune în desfăşurare privitoare la
competiţii sportive, servicii de divertisment, şi
anume producţia programelor de televiziune,
servicii de divertisment, şi anume, producţia şi
distribuţia filmelor cinematografice, materialelor
video din domeniul competiţiilor sportive,
servicii de divertisment, şi anume furnizarea
de informaţii, ştiri şi comentarii în domeniul
competiţiilor sportive, servicii de divertisment
de tipul dezvoltării şi producţiei de conţinut de
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divertisment multimedia, furnizarea unui site web
cu imagini şi materiale video nedescărcabile
din domeniul competiţiilor sportive oferite prin
intermediul unei reţele de calculatoare, prin
reţele de comunicaţii fără fir şi aplicaţii pentru
dispozitive portabile, servicii de divertisment
de tipul dezvoltării, producţiei şi distribuţiei
programelor audio vizuale de televiziune din
domeniul competiţiilor sportive, servicii de
publicaţii electronice, şi anume publicarea online
a textelor şi operelor grafice aparţinând terţilor
referitoare la divertisment şi competiţii sportive,
atletice, adaptări, scenarii, benzi desenate,
ghiduri de strategie, fotografii, comentarii şi
interviuri, publicare multimedia a videoclipurilor
de prezentare pentru filme şi a videoclipurilor,
prezentarea spectacolelor şi performanţelor live,
fan cluburi, furnizare de parcuri de distracţii,
furnizare de parcuri tematice, divertisment de
tipul unei zone tematice în cadrul unui parc
de distracţii sau în cadrul unui circuit dintr-un
parc de distracţii, organizarea şi desfăşurarea
competiţiilor atletice, divertisment de tipul
curselor cu obstacole, furnizarea sălilor de
antrenament pentru curse cu obstacole, servicii
de cluburi de sănătate, şi anume furnizare de
instruire şi echipamente în domeniul exerciţiilor
fizice, furnizarea de conţinut digital audiovizual
nedescărcabil în domeniul fitness-ului, şi anume,
furnizarea de materiale video online cu informaţii
şi sfaturi în domeniul fitness-ului, alimentaţiei
pierderii în greutate, planificarea dietelor şi
sitlului de viaţă, furnizarea unui site web cu
informaţii şi sfaturi în domeniul fitness-ului,
divertisment de tipul circuitelor din parcuri
acvatice, divertisment de tipul parcurilor acvatice
şi centrelor de amuzament.

───────

(210) M 2018 06558
(151) 04/10/2018
(732) AVICOLA SLOBOZIA SA, STR.

ŞOS. CONSTANŢA NR. 5, JUD.
IALOMIŢA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

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

(540)
Pui savoare in mancare

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 06559
(151) 04/10/2018
(732) CLAUDIU-VASILICA SASU,

COMUNA DURNESTI, SAT
DURNESTI, BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

Ultimul haiduc al
Moldovei-Giorgica Coroi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25; 02.01.02; 02.01.24; 02.01.30;
02.07.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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. (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)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
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 06560
(151) 04/10/2018
(732) MARIOS PIZZA SRL, ŞOS.

GIURGIULUI NR. 117, BL. 4, SC. 4,
AP. 99, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MARIOS PIZZA

(531) Clasificare Viena: 11.01.03; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.01

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

clase:
30. Alimente semipreparate şi snack-uri, pizza,
condimente şi sosuri pentru pizza, aluaturi şi
amestecuri pentru pizza.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi (alimentaţie
publică), servicii oferite de fast-fooduri, servicii
de catering, servicii de restaurante fast-food,
servicii de fast-food la pachet, baruri, pub-uri,
servicii oferite de pizzerii.

───────
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(210) M 2018 06561
(151) 04/10/2018
(732) JARRAH ALI , ŞOS. COLENTINA

NR. 40, BL. 71, SC. 4, AP. 175,
SECTOR 2, BUCUREŞTI ,
ROMANIA , BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

JRH

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.05.02;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.17

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

9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetului sau imaginii
(radiocasetofoane, aparate de înregistrare, boxe
speaker).
35. Servicii de import, regruparea în
avantajul terţilor a aparaturii electrocasnice,
radiocasetofoanelor, a aparatelor de
înregistrare, transmitere, reproducere a
sunetului şi/sau a imaginii (inclusiv boxe
speaker), (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.

───────

(210) M 2018 06563
(151) 04/10/2018
(732) JARRAH ALI , ŞOS. COLENTINA

NR. 40, BL. 71, SC. 4, AP. 175,
SECTOR 2, BUCUREŞTI ,
ROMANIA , BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
AILIANG

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

9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetului sau imaginii

(radiocasetofoane, aparate de înregistrare, boxe
speaker).

───────

(210) M 2018 06564
(151) 04/10/2018
(732) CLUBUL SPORTIV GAZ METAN

MEDIAS, PIAŢA REGELE
FERDINAND I NR. 12, JUDEŢUL
SIBIU, MEDIAŞ, 551002, ROMANIA

(540)

GM GAZ METAN MEDIAS

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 13.01.06;
21.03.01; 24.07.01; 26.01.16; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru, alb

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

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

───────
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(210) M 2018 06565
(151) 04/10/2018
(732) BIROUL ROMAN DE AUDIT

TRANSMEDIA, CALEA
GRIVIŢEI, NR. 6, ET. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010731,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BRAT BIROUL ROMAN
DE AUDIT TRANSMEDIA

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.02.01;
26.02.12; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (Process
Black), roşu (Pantone 185C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 06566
(151) 04/10/2018
(732) SC MELFRUCTUS SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 470B, JUDEŢUL
CLUJ, BORSA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Delicium JAMS & SYRUPS

(531) Clasificare Viena: 05.07.08; 05.07.26;
26.01.15; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#33ccoo), roşu (HEX'#cc3366),
negru (HEX=#000033)

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

29. Gemuri, gemuri din fructe, gem de
merişoare, gem de mure, gem de rubarbă, gem
de căpşuni, gem de zmeură, jeleuri comestibile,
jeleuri de fructe, jeleuri de legume, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
murături, murături mixte, conserve şi murături,
fructe deshidratate.
32. Siropuri de fructe, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru băuturi, sirop de coacăze negre,
siropuri pentru prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
pentru prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri
pentru preparat ape minerale aromatizate,
siropuri pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe, siropuri pentru limonadă, suc concentrat
de fructe, sucuri gazoase de fructe, suc
concentrat de fructe (nealcoolic), amestec de
sucuri de fructe, concentrate de sucuri de fructe,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conţin sucuri de fructe, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de legume,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi constând dintr-un amestec de
fructe şi sucuri de legume.
33. Vin, vin de fructe, vin de căpşuni, vin de
mure, vin spumant de fructe, băuturi distilate.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/10/2018

───────

(210) M 2018 06571
(151) 04/10/2018
(732) BIROUL ROMAN DE AUDIT

TRANSMEDIA, CALEA
GRIVIŢEI, NR. 6, ET. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010731,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BRAT SNA STUDIUL
NATIONAL DE AUDIENTA

(531) Clasificare Viena: 17.05.01; 17.05.17;
17.05.21; 17.05.25; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black), roșu (Pantone 185C),
gri

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 06572
(151) 04/10/2018
(732) POWER HEALTH HELLAS

AEBE, STR. DELIGIANNI NR. 59,
METAMORFOSI ATTIKIS, 14452,
GRECIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Power HEALTH

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.03.11;
27.05.01; 29.01.03

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

clase:
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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, 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).
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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,
administrație comercială, lucrări de birou.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2018 06573
(151) 04/10/2018
(732) MARIAN MILOȘ, STR. BISTRA

NR. 51, CÂLNIC, JUD. CARAȘ
SEVERIN, REȘIȚA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(540)
SANELA

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii oferite de un artist în
domeniul muzical.

───────


