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Cereri Mărci publicate în 12/01/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 07532 05/01/2018 ANDREI SEBASTIAN URSACHI #antreprenor

2 M 2018 00026 05/01/2018 ANCA BOCĂNEŢ Babydoll Fashion

3 M 2018 00027 05/01/2018 BOTCA ADRIAN SERGIU BUNĂTĂŢI DIN ŢARA
HAŢEGULUI

4 M 2018 00029 05/01/2018 HEINEKEN ROMANIA SA SILVA

5 M 2018 00030 05/01/2018 ALEXANDRU TUDOSE PLANTEO

6 M 2018 00031 05/01/2018 PAWN SECURITY SRL PAWN SECURITY

7 M 2018 00032 05/01/2018 ASOCIATIA DECENU.EU DECENU.EU

8 M 2018 00033 05/01/2018 VICEVERSA RETAIL SRL VICEVERSA

9 M 2018 00034 05/01/2018 CĂTĂLIN CONSTANTINESCU Carfix team
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(210) M 2017 07532
(151) 05/01/2018
(732) ANDREI SEBASTIAN URSACHI,

STR. SAHA NR. 1001, JUDEŢUL
SUCEAVA, DORNEŞTI, 727210,
ROMANIA

(540)

#antreprenor

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
27.05.02

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

25. Haine de stradă, îmbrăcăminte, tricouri,
tricouri imprimate, tricouri polo, haine de ținută
informală (casual), haine de stradă pentru
femei, haine de stradă pentru bărbați, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie), articole pentru acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bonete (articole care servesc la acoperirea
capului), articole cu cozoroace care servesc
la acoperirea capului, articole care servesc la
acoperirea capului pentru pescuit.

───────

(210) M 2018 00026
(151) 05/01/2018
(732) ANCA BOCĂNEŢ, STR.

LIBERTĂŢII NR. 19, SC. A, AP. 10,
JUD. BACĂU, ONEŞTI, ROMANIA

(540)

Babydoll Fashion

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete.

───────

(210) M 2018 00027
(151) 05/01/2018
(732) BOTCA ADRIAN SERGIU, STR.

TIMIŞOARA NR. 9, JUDEŢUL
HUNEDOARA, HAŢEG, ROMANIA

(540)
BUNĂTĂŢI DIN

ŢARA HAŢEGULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de import-export, lucrări de birou, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasele 29, 30 şi 31 (exceptând transportul)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere.

───────
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(210) M 2018 00029
(151) 05/01/2018
(732) HEINEKEN ROMANIA SA, STR.

TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, BIROU 17-07, ET.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)
SILVA

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering, servicii oferite de baruri, berării,
restaurante, pub-uri, cantine, cafenele şi
cafeterii.

───────

(210) M 2018 00030
(151) 05/01/2018
(732) ALEXANDRU TUDOSE, STR. B. P.

HAŞDEU NR. 61, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 105600, ROMANIA

(540)
PLANTEO

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

31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale,
animale vii, alimente pentru animale, malţ
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie

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

───────

(210) M 2018 00031
(151) 05/01/2018
(732) PAWN SECURITY SRL, BD.

BASARABIA NR. 83, BL. MR1,
SC. 1, ET. 8, AP. 25, SECTOR 2 ,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PAWN SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.01.15; 27.05.01;
27.05.02

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2018 00032
(151) 05/01/2018
(732) ASOCIATIA DECENU.EU, STR.

OCTAVIAN GOGA NR. 27,
JUDEŢUL BIHOR, SANMARTIN,
ROMANIA

(540)

DECENU.EU

(531) Clasificare Viena: 02.09.17; 26.02.05;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben
(HEX=#f0ca4e), bleumarin
(HEX=#050708), alb (HEX=#ffffff)

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

16. Cărţi, cărţi religioase.
41. Organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri cu scop cultural sau educativ.

───────

(210) M 2018 00033
(151) 05/01/2018
(732) VICEVERSA RETAIL SRL , STR.

ALECU-RUSSO NR. 33, SC. A, AP.
66, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
600133, ROMANIA

(540)
VICEVERSA

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau

imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software de
calculator (programe), carcase pentru telefoane
mobile, suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, aplicaţii software (programe) pentru
telefoane mobile, cabluri USB pentru telefoane
mobile, baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
huse pentru mobil, huse din piele pentru
telefoane mobile, monitoare pentru tabletă,
suporturi de telefoane mobile
pentru bord, seturi de căşti pentru telefoanele
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, software şi aplicaţii (programe) pentru
dispozitive mobile, module de afişare pentru
telefoane mobile, huse de protecţie pentru
telefoane mobile, software de jocuri electronice
pentru telefoane mobile, căşti fără fir folosite cu
telefoane mobile, cabluri de conexiune mobilă de
înaltă definiţie, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, dispozitive "mâini libere" (hands-free)
pentru telefoane mobile, căşti de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
huse din pânză sau material textil pentru
telefoane mobile, adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri) pentru telefoane mobile, protecţii
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, tablete, componente electronice pentru
calculatoare, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării
pe telefoanele mobile şi celulare, huse pentru
calculatoare tabletă, cutii flip pentru calculatoare
tabletă, suporturi adaptate pentru calculatoare
tabletă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cuamănuntul referitoare la accesorii
pentru telefoane mobile şi tablete.

───────
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(210) M 2018 00034
(151) 05/01/2018
(732) CĂTĂLIN CONSTANTINESCU,

STR. SEGARCEA NR. 5, BL. A13,
SC. 6, ET. 2, AP. 84, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Carfix team

(531) Clasificare Viena: 18.01.21; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
=#1a417a), galben (HEX =#fdcf00), alb
(HEX =#ffffff)

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

37. Întreținere, service, tuning (vopsirea
personalizată a automobilelor) și reparare
de motoare și electromotoare, service pentru
vehicule, reparație, întreținere și alimentare cu
combustibil, servicii de service pentru repararea
vehiculelor, servicii de service pentru întreținerea
vehiculelor, servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, stații de service (alimentare cu
carburant și întreținere), stații service pentru
întreținerea vehiculelor, stații service pentru
repararea vehiculelor.

───────


