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Cereri Mărci publicate în 12/06/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 03343 05/06/2018 SC EDEN CRUISES SRL EDEN CRUISES DANUBE

DELTA TRIPS

2 M 2018 03451 05/06/2018 SC CRISMAL CLM SRL JACK CAPTAIN

3 M 2018 03680 05/06/2018 ANDREI STRATILA VEHICOOL

4 M 2018 03681 05/06/2018 GUNESER ORHAN LOOGI

5 M 2018 03683 05/06/2018 HG MEDICAL SRL vivapore

6 M 2018 03684 05/06/2018 AHMED DAVID ALTUNCI HIGHGENIC

7 M 2018 03685 05/06/2018 RIPOSTA AGROTURISM SRL RIPOSTA

8 M 2018 03686 05/06/2018 DIANA MARIAN KIT UNGHII

9 M 2018 03687 05/06/2018 S.C. AB ADVANCED WOOD
S.R.L.

ecolemn parchet & decking

10 M 2018 03688 05/06/2018 MITU MOREGA cWool

11 M 2018 03689 05/06/2018 ADRIAN VASILE BELDEAN Trage-mă!

12 M 2018 03690 05/06/2018 LOGO CUPS S.R.L. LOGO CUPS

13 M 2018 03691 05/06/2018 BON SWEET BON PRODUCTIE
S.R.L.

PERLE

14 M 2018 03692 05/06/2018 S.C. JUMASOTA ARZAAL TO
S.R.L.

DOKO GYM

15 M 2018 03693 05/06/2018 S.C. RAM S.R.L. CAŞCAVAL DE DOROHOI

16 M 2018 03694 05/06/2018 DIRECT TARGET SRL printa.ro - promovare inteligenta

17 M 2018 03695 05/06/2018 IOSIF KOVACS KISGARD

18 M 2018 03696 05/06/2018 PAJURCA METAL GROUP SRL PAJURCA METAL GROUP

19 M 2018 03697 05/06/2018 SC MISAVAN TRADING SRL MISAVAN PROFESSIONAL

20 M 2018 03699 05/06/2018 IRINA STOICA SELF DEZIGN YOU ARE THE
DESIGNER

21 M 2018 03700 05/06/2018 CITR SPRL MUZEUL
ANTREPRENORIATULUI 100
DE ANI DE ANTREPRENORIAT
ÎN ROMÂNIA o iniţiativă CITR
GROUP

22 M 2018 03701 05/06/2018 SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERI
ANONIM ŞIRKETI

Sanayran

23 M 2018 03702 05/06/2018 RAMONA BUNEA Kooltoş PLIN DE EL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 03704 05/06/2018 A31 SOURDOUGH

BREADHOUSE SRL
A31 BREADHOUSE

25 M 2018 03705 05/06/2018 NEDMETAL SRL Rometal Constructive Solutions

26 M 2018 03706 05/06/2018 British American Tobacco
(Brands) Limited

CITRIC MIX

27 M 2018 03707 05/06/2018 Medicago Inc. MEDICAGO

28 M 2018 03708 05/06/2018 GHEORGHE ENESCU austromed

29 M 2018 03709 05/06/2018 ASOCIAŢIA MACEDONENILOR
DIN ROMÂNIA

ASOCIAŢIA MACEDONENILOR
DIN ROMÂNIA

30 M 2018 03710 05/06/2018 20CM PRODUCTIE SRL 20 CM RECORDS

31 M 2018 03711 05/06/2018 TUDOREL PILAF TRIPTIC

32 M 2018 03712 05/06/2018 SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

C plus de frumusete!

33 M 2018 03713 05/06/2018 ROMTRUST DISTRIBUTION
SRL

EMIL FAMILY COMPANY

34 M 2018 03715 05/06/2018 IOANA-RALUCA ARNĂUTU XOXO OUTFIT

35 M 2018 03716 05/06/2018 SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

Te simti bine in pielea ta

36 M 2018 03717 05/06/2018 SC ANTENA TV GROUP SA LIBER CA PASAREA CERULUI

37 M 2018 03718 05/06/2018 SC CRIVALEX TRADE SRL Happy Juice

38 M 2018 03719 05/06/2018 GHEORGHE MARIUS VERDESI TURKING

39 M 2018 03720 05/06/2018 GHEORGHE MARIUS VERDESI COLECŢIONARI DE GUSTURI
DELIZERIA

40 M 2018 03721 05/06/2018 GHEORGHE MARIUS VERDESI THE DUCKESS

41 M 2018 03722 05/06/2018 GHEORGHE MARIUS VERDESI WRST

42 M 2018 03723 05/06/2018 IMPALA MAINTENANCE S.R.L. Rhino Shield AUTHORIZED
DEALER

43 M 2018 03724 05/06/2018 C.B. ECOMAT SRL C.B. Ecomat

44 M 2018 03725 05/06/2018 ADRIANA MITRIS IBO

45 M 2018 03726 05/06/2018 FIELD STAR SRL FIELDSTAR

46 M 2018 03727 05/06/2018 CLAUDIU-AURELIAN
MUREŞAN

RURALPRENOR

47 M 2018 03728 05/06/2018 DAVA EXPERIENCE SRL DAVA FESTIVAL

48 M 2018 03729 05/06/2018 FERTINOVA SRL Fertinova The power to grow
yields
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
49 M 2018 03730 05/06/2018 NPK SOIL SRL ROfert
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(210) M 2018 03343
(151) 05/06/2018
(732) SC EDEN CRUISES SRL, STR.

MIHAIL EMINESCU NR. 28C,
CAM. 1, JUD. TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

EDEN CRUISES
DANUBE DELTA TRIPS

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 18.04.01; 18.04.02; 18.03.03;
18.03.23

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou. Regruparea la
un loc în beneficiul terţilor a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
( site-uri web sau emisiuni de teleshoping ),
servicii de import-export.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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 03451
(151) 05/06/2018
(732) SC CRISMAL CLM SRL, COMUNA

BERESTI-MERIA, STR. JORASCA
NR. 397C, JUDEȚUL GALAȚI, SAT
BALINTEȘTI, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

JACK CAPTAIN

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 18.04.02;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb,
roșu, crem

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări 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 en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de import-export.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 03680
(151) 05/06/2018
(732) ANDREI STRATILA, STR. BAIA

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

(540)
VEHICOOL

(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
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,
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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 03681
(151) 05/06/2018
(732) GUNESER ORHAN, AM

EHLENBERG NR. 24, 65428,
RUSSELSHEIM, GERMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

LOOGI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.03.23; 24.15.03

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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.

───────
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(210) M 2018 03683
(151) 05/06/2018
(732) HG MEDICAL SRL, STR. SATURN

NR. 2, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

(540)

vivapore

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 25.07.25;
26.13.01; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
5. Pansamente medicale.

───────

(210) M 2018 03684
(151) 05/06/2018
(732) AHMED DAVID ALTUNCI , ŞOS.

MIHAI BRAVU NR. 219, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HIGHGENIC

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, săpunuri,
parfurnerie (parfumuri), uleiuri esențiale,
preparate cosmetice, loțiuni pentru păr, produse
pentru îngrijirea dinților.

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 03685
(151) 05/06/2018
(732) RIPOSTA AGROTURISM SRL,

STR. PUNCT BRĂDIȘOR NR.
145, COMUNA MĂLAI, JUDEȚUL
VÂLCEA, SAT SĂLIȘTEA, 247335,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)
RIPOSTA

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

16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice), publicaţii promoţionale (tipărituri),
produse de imprimerie (tipărituri), publicaţii de
reclame (tipărituri).
35. Difuzarea de anunţuri publicitare, difuzarea
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitate, difuzarea de materiale publicitare
pentru terţi printr-o reţea de comunicaţii online
pe internet, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare și reviste, furnizarea de
spaţii publicitare, furnizarea de spaţii publicitare
în medii electronice, închirierea de materiale
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
marketing pentru evenimente publicitare,
organizarea de expoziţii și evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
planificarea şi organizarea de târguri comerciale,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizarea de programe de
fidelizare a clienţilor în scopuri comerciale
promoţionale sau publicitare, prezentare de
produse în scop publicitar, pregătirea secţiunilor
publicitare, consultanță privind publicitatea în
presă, promovare, publicitate în reviste, servicii
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de revista presei, publicitate pentru produsele
altor comercianţi care dau posibilitatea clienţilor
să vadă şi să cumpere comod serviciile
oferite de respectivii comercianţi, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, publicarea
textelor publicitare, publicitate online printr-o
reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de publicitate în presă.
41. Furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, publicarea de reviste,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, publicare de calendare de
evenimente, publicarea de reviste electronice,
publicarea multimedia a revistelor, publicarea
online de cărţi şi reviste electronice, publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,
furnizarea de publicaţii online, servicii de
instruire.

───────

(210) M 2018 03686
(151) 05/06/2018
(732) DIANA MARIAN, STR. CAUZASI

NR. 38, ET. 1, AP. 6, 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)

KIT UNGHII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (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)

───────
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(210) M 2018 03687
(151) 05/06/2018
(732) S.C. AB ADVANCED WOOD

S.R.L., STR. NICOLAE RADIAN
NR. 3A, ET. 5, NR. 57, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

ecolemn parchet & decking

(531) Clasificare Viena: 05.01.01; 05.01.16;
26.03.23; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, gri
(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 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)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 03688
(151) 05/06/2018
(732) MITU MOREGA, ȘOS. VITAN

BARZEȘTI NR. 7D, BL. 4, SC.
B, ET. 11, AP. 558, SECTOR
4, 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)
cWool

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (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)

───────
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(210) M 2018 03689
(151) 05/06/2018
(732) ADRIAN VASILE BELDEAN,

STR. ARCU NR. 3, SC. B, ET. 1,
AP. 4, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Trage-mă!

(531) Clasificare Viena: 18.01.08; 18.01.23;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

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

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)
38. Telecomunicații, servicii de telecomunicații,
transmitere de mesaje scurte (SMS), transmitere
de imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
telecomunicații interactive, servicii de accesare
a telecomunicațiilor, telecomunicații de informații
(inclusiv pagini web), servicii de rețele de
telecomunicații mobile, comunicare prin rețele
de telecomunicații multinaționale, transmitere
de semnale audio și/sau video digitale prin
telecomunicații.
39.  Furnizare de informații despre transport
și călătorii, prin aparate și dispozitive pentru
telecomunicații mobile.
42. Programare de software pentru
telecomunicații, elaborare de programe
pentru calculator și telefon în domeniul
telecomunicațiilor, cercetare privind tehnicile
de telecomunicații, servicii de certificare de
date transmise prin telecomunicații, servicii
de certificare de mesaje transmise prin
telecomunicații, servicii de autentificare de

date transmise prin telecomunicații, testare,
analiză și monitorizare a semnalelor de
telecomunicații, servicii de autentificare (control)
de date transmise prin telecomunicații, servicii
de autentificare (control) de mesaje transmise
prin telecomunicații, proiectare și dezvoltare
de rețele de telecomunicații, servicii de
proiectare și planificare de echipamente pentru
telecomunicații, întreținere și actualizare de
software pentru sisteme de comunicare.
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. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 03690
(151) 05/06/2018
(732) LOGO CUPS S.R.L., STR. RODNEI

NR. 10, CORP C, AP. 1, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

LOGO CUPS

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.05; 27.05.06; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (RGB 69-80-69),
portocaliu (RGB 242-105-37), gri (RGB
237-237-237)

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

21. Porțelan, seturi căni de ceai, recipiente
pentru ulei (oliviere), recipiente pentru oțet
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(oțetare), cești, carafe, vase, capace pentru
vase, untiere, vase de băut, vase pentru
pentru legume, fructiere, recipiente pentru
bucătărie, suporturi pentru meniuri, căni, boluri
de salată, solnițe, farfurioare, cupe (veselă),
servicii (veselă), servicii de ceai (veselă), servicii
de cafea (cești și farfurii), supiere, seturi de
condimente, zaharnițe, farfurii de masă, platouri,
ceainice, suporturi pentru pahare, statui, figurine.
40. Prelucarea materiei prime, finisarea și
refinisarea articolelor de porțelan, ștanțare
(imprimare).
42. Design de articole de porțelan, servicii
de design pentru bijuterii, design industrial,
proiectare de bijuterii.

───────

(210) M 2018 03691
(151) 05/06/2018
(732) BON SWEET BON

PRODUCTIE S.R.L. , STR.
CONSTRUCTORILOR 3, SFANTU
GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)
PERLE

(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)
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 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)

───────

(210) M 2018 03692
(151) 05/06/2018
(732) S.C. JUMASOTA ARZAAL TO

S.R.L., STR. STEFAN OCTAVIAN
IOSIF NR. 11, AP. 3, JUDEȚUL
HUNEDOARA, PETROSANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

DOKO GYM

(531) Clasificare Viena: 21.03.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
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)

───────
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(210) M 2018 03693
(151) 05/06/2018
(732) S.C. RAM S.R.L., ALEEA CRIVA

NR. 1, BL. D2, SC. A, ET. 1, AP.
5, JUD. BOTOŞANI, DOROHOI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)
CAŞCAVAL DE DOROHOI

(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).

───────

(210) M 2018 03694
(151) 05/06/2018
(732) DIRECT TARGET SRL, STR.

TIPOGRAFILOR, NR. 47, JUD.
SĂLAJ, ZALAU, 450150, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

printa.ro - promovare
inteligenta

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.13; 26.13.25

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale.

───────

(210) M 2018 03695
(151) 05/06/2018
(732) IOSIF KOVACS, STR. PERŞANI

NR. 2A, JUD. SIBIU , MEDIAŞ,
SIBIU, ROMANIA

(540)
KISGARD

(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.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de import-export, lucrări de birou, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasa 19 (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere.

───────

(210) M 2018 03696
(151) 05/06/2018
(732) PAJURCA METAL GROUP SRL,

STR.MICSANDRELOR NR. 36,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

PAJURCA METAL GROUP

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.13; 05.03.15; 21.03.01

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

clase:
39. Transportul şi depozitarea deşeurilor.

───────
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(210) M 2018 03697
(151) 05/06/2018
(732) SC MISAVAN TRADING SRL,

JUD. IAŞI, COM. VOINEŞTI, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700031

(540)

MISAVAN PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 26.03.01

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

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, bureţi, perii, materiale de curăţenie.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 03 şi 21 (cu excepţia transportului),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, servicii de comerţ cu amănuntul
de produse on-line şi en detail, servicii asociate
magazinelor de vânzări, prin intermediul unei
reţele computerizate, servicii de import-export.

───────

(210) M 2018 03699
(151) 05/06/2018
(732) IRINA STOICA, STR. VERONICA

MICLE NR. 22, BL. M5, SC. B, ET.1,
AP.61, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL
, BD. CAROL I NR. 4, CORP A1,
ETAJ 1/107, IAŞI, RO.IA, ROMANIA

(540)

SELF DEZIGN YOU
ARE THE DESIGNER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.01.03; 27.03.15

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

clase:
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,
servicii de proiectare si de design interior.

───────
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(210) M 2018 03700
(151) 05/06/2018
(732) CITR SPRL, CALEA

DOROBANŢILOR NR. 48, ET. 6,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

MUZEUL
ANTREPRENORIATULUI 100

DE ANI DE ANTREPRENORIAT
ÎN ROMÂNIA o

iniţiativă CITR GROUP

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 01.17.16; 01.17.25; 26.01.14;
02.01.02; 02.03.01

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Activităţi culturale, divertisment, organizarea
de expoziţii de artă, organizarea de expoziţii
în scop cultural sau educativ, organizarea de
workshop-uri, seminarii şi simpozioane.

───────

(210) M 2018 03701
(151) 05/06/2018
(732) SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERI ANONIM

ŞIRKETI, ULUABAT KÖYÜ
KARACABEY, BURSA, TURCIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

Sanayran

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.15; 01.15.21

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 2995C, albastru închis
(Pantone Reflex Blue), alb, gri deschis

(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).

───────
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(210) M 2018 03702
(151) 05/06/2018
(732) RAMONA BUNEA, BDUL.

UVERTURII NR. 12, BL. B2,
SC. 3, ET. 1, AP. 71, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Kooltoş PLIN DE EL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.15.11; 11.03.02; 11.03.03; 16.03.13

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine și
produse de brutărie, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată.

───────

(210) M 2018 03704
(151) 05/06/2018
(732) A31 SOURDOUGH BREADHOUSE

SRL, STR. DOINEI NR. 31A, JUD.
ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

A31 BREADHOUSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11; 26.11.13

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

30. Pâine.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie.
44. Consiliere în domeniul nutriţiei.

───────

(210) M 2018 03705
(151) 05/06/2018
(732) NEDMETAL SRL, STR.

STEJARILOR NR. 8, JUD.
BRAŞOV, CRISTIAN, 507055,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Rometal Constructive
Solutions

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.02.05
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(591) Culori revendicate:roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.

───────

(210) M 2018 03706
(151) 05/06/2018
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, *, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
ET.3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(210) M 2018 03707
(151) 05/06/2018
(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)
MEDICAGO

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

5. Preparate şi substanţe medicale şi
farmaceutice şi anume: vaccinuri pentru uz
uman, anticorpi şi proteine terapeutice.

───────

(210) M 2018 03708
(151) 05/06/2018
(732) GHEORGHE ENESCU, BD. G-RAL

GHEORGHE MAGHERU NR. 9, BL.
C, SC. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

austromed

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(511) Produse  și/sau  servicii  grupate 
peclase:

CITRIC MIX

──────

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau 
prelucrat,produse din tutun, înlocuitori 
de tutun (nupentru uz medical), ţigări de
 foi, trabucuri,brichete, chibrituri, articole 
pentru fumători,hârtie pentru ţigări/ţigarete,
 tuburi pentru ţigări/ ţigarete, filtre pentru 
tigări/ţigarete, dispozitivede buzunar 
pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,maşini 
manuale pentru injectarea tutunului 
întuburile de hârtie, ţigări/ţigarete
electronice,lichide pentru ţigări/ţigarete 
electronice, produsedin tutun cu scopul de
 a fi  încălzite, dispozitiveşi piese pentru 
dispozitive pentru încălzireatutunului şi a 
înlocuitorilor de tutun în scopul inhalării.

mirican
Typewritten text
Se invoca: prioritate nr.32276 din data 06.12.2017 şi 

mirican
Typewritten text
tara Andorra.
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(210) M 2018 03709
(151) 05/06/2018
(732) ASOCIAŢIA MACEDONENILOR

DIN ROMÂNIA, STR. THOMAS
MASARYK NR. 29, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020984, ROMANIA

(540)
ASOCIAŢIA

MACEDONENILOR
DIN ROMÂNIA

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

41. Organizarea şi susţinerea de colocvii,
concerte, spectacole, conferinţe, mese rotunde,
congrese, seminarii, simpozioane, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, servicii de
organizare şi susţinere de tabere, producţii
de film altele decât cele publicitare,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de
împrumut ale bibliotecii, închiriere de filme,
servicii de studiouri de film, servicii de
compoziţie muzicală, producţie de muzică,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii educaţionale sau divertisment,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de spectacole, fotografie,
servicii de instruire practică, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, educaţie religioasă, scrierea
de scenarii de film, scrierea de scenarii,
altele decât cele publicitare, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, servicii de tabere sportive,
subtitrare, divertisment de televiziune, producţii
de teatru, traducere, organizarea şi susţinerea
de ateliere, concursuri de literatură, concursuri
artistice, concursuri de creaţie literară, poezie,
dramaturgie, concursuri sportive, festivaluri
de muzică clasică, muzică modernă, muzică
populară, dans, film, cursuri de limbă
macedoneană, cursuri de cultură macedoneană,
cursuri de gastronomie macedoneană, cursuri
de folclor macedonean, cursuri de istorie
macedoneană, organizarea de întâlniri ale
pictorilor, sculptorilor, designerilor, fotografilor,

ale poeţilor, scriitorilor şi dramaturgilor de origine
macedoneană, în scop educativ.
42. Crearea şi menţinerea site-urilor web pentru
terţi.
45. Managementul dreptului de autor.

───────

(210) M 2018 03710
(151) 05/06/2018
(732) 20CM PRODUCTIE SRL, STR.

ION IRICEANU NR. 2, BL. 152,
SC. 1, ET. 2, AP. 5, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

20 CM RECORDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11

(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 03711
(151) 05/06/2018
(732) TUDOREL PILAF, STR. LACUL

URSULUI NR. 2, BL. P1, SC. 2, AP.
15, JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
TRIPTIC
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 03712
(151) 05/06/2018
(732) SC COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400441, ROMANIA

(540)
C plus de frumusete!

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

───────

(210) M 2018 03713
(151) 05/06/2018
(732) ROMTRUST DISTRIBUTION

SRL, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 222, BL. V52, SC. 1, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EMIL FAMILY COMPANY

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale,
animale vii, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03715
(151) 05/06/2018
(732) IOANA-RALUCA ARNĂUTU, STR.

RADOVANU NR. 4, BL. 23, SC. 2,
AP. 26, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

XOXO OUTFIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice şi articole de şelărie.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2018 03716
(151) 05/06/2018
(732) SC COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400441, CLUJ, ROMANIA

(540)
Te simti bine in pielea ta

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

───────

(210) M 2018 03717
(151) 05/06/2018
(732) SC ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
LIBER CA PASAREA CERULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
compilarea de informații în baze de date
computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
38. Telecomunicații, difuzarea de programe
radio și/sau TV (programe și generice radio și/
sau TV), consultanță în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuții în spațiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, filmare, organizarea de
târguri și expoziții în scop educativ.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreținerea și găzduirea de
pagini și site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2018 03718
(151) 05/06/2018
(732) SC CRIVALEX TRADE SRL,

STR. EROILOR NR. 1, JUDEŢUL
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Happy Juice

(531) Clasificare Viena: 01.15.09; 25.01.19;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
32. Băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
aromatizate, sucuri, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────
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(210) M 2018 03719
(151) 05/06/2018
(732) GHEORGHE MARIUS VERDESI ,

STR. LIVEZENI NR. 28, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

TURKING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.07.04; 03.07.24; 24.09.02

(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, paste de carne, peşte, fructe
de mare şi moluşte, preparate din carne şi peşte.

───────

(210) M 2018 03720
(151) 05/06/2018
(732) GHEORGHE MARIUS VERDESI ,

STR. LIVEZENI NR. 28, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

COLECŢIONARI DE
GUSTURI DELIZERIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comerţ şi informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2018 03721
(151) 05/06/2018
(732) GHEORGHE MARIUS VERDESI ,

STR. LIVEZENI NR. 28, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

THE DUCKESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.07.06; 03.07.24; 26.01.06

(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, paste de carne, peşte, fructe
de mare şi moluşte, preparate din carne şi peşte.

───────
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(210) M 2018 03722
(151) 05/06/2018
(732) GHEORGHE MARIUS VERDESI ,

STR. LIVEZENI NR. 28, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

WRST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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, paste de carne, peşte, fructe
de mare şi moluşte, preparate din carne şi peşte.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comerţ şi de informare a consumatorilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, asigurarea de hrană şi băuturi
(servicii de restaurant), servicii de catering.

───────

(210) M 2018 03723
(151) 05/06/2018
(732) IMPALA MAINTENANCE

S.R.L., STR. CAPITAN VALTER
MARACINEANU NR. 1, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Rhino Shield
AUTHORIZED DEALER

(531) Clasificare Viena: 03.02.07; 03.02.15;
01.03.08; 01.03.10; 29.01.13; 27.05.02;
27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, albastru
deschis, albastru, negru

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

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.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
40. Tratarea materialelor.

───────
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(210) M 2018 03724
(151) 05/06/2018
(732) C.B. ECOMAT SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 4, BL. 11, AP.
23, JUD. BRAŞOV., BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

C.B. Ecomat

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22; 26.01.18; 29.01.03; 27.03.15;
24.17.18

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale, servicii de
intermediere în scop comercial, regruparea
în avantajul terţilor a produselor, perii
pentru auto-măturătoare, produse ecologice
pentru întreţinerea şi deszăpezirea drumurilor,
salubrizare şi deszăperire, maşini de şlefuit
pardoseli, maşini de tăiat beton şi asfalt, garduri
metalice, aspiratoare stradale (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
39. Servicii de distributie (transport) pentru:
perii pentru automăturătoare stradale, produse
ecologice pentru întreţinerea/deszăpezirea
drumurilor, produse pentru combaterea prafului
şi deszăpezire, echipamente pentru întreţinere,
salubrizare şi deszăpezire (inclusiv second-
hand), maşini de şlefuit pardoseli, maşini de
tăiat beton şi asfalt, garduri metalice, aspiratoare
stradale.

───────

(210) M 2018 03725
(151) 05/06/2018
(732) ADRIANA MITRIS, STR.

GHE ASACHI NR. 11A, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
IBO

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03726
(151) 05/06/2018
(732) FIELD STAR SRL, STR. IANCULUI

NR. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
FIELDSTAR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea informaţiilor din bazele de date,
compilarea statisticilor, redactare de texte
publicitare, ofertă de publicaţii şi carte (studiu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/06/2018

de piaţă), redactare de texte publicitare, servicii
de editare, editare de publicitate scrisă, servicii
de închiriere de spaţii publicitare, materiale de
publicitate, agenţie de publicitate, publicitate on-
line în cadrul reţelelor de calculatoare, publicitate
outdoor, cercetare de piaţă, studii de piaţă,
sondaje de opinie, strategie de promovare,
reclamă, media, marketing, relaţii publice,
prezentare materiale publicitate, distribuire de
materiale publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, activităţi fotografice,
producţia, prezentarea şi organizarea de
concursuri, spectacole, concerte şi evenimente.
42. Servicii de design - creaţie şi grafică, creaţie
audio-video, servicii de găzduire a site-urilor
web, creare şi menţinere de site-uri web, design
de software.

───────

(210) M 2018 03727
(151) 05/06/2018
(732) CLAUDIU-AURELIAN MUREŞAN,

STR. EROU COTFAS MARINEL
NR. 59, JUDEŢUL HARGHITA,
SUBCETATE, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)
RURALPRENOR

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

9. Aplicaţii software de tipul business
intelligence.
35. Organizarea afacerilor, planificarea
afacerilor, admnistrarea afacerilor, cercetări
pentru afaceri, cercetări de afaceri pentru
noile afaceri, informaţii pentru afaceri,
consultanţă pentru afaceri, supervizare de
afaceri, investigaţii pentru afaceri, studii de
afaceri, asistenţă în afaceri, promovarea
afacerii, organizarea admnistrării afacerilor,
admnistrarea afacerilor comeciale, analiza
afacerilor comerciale, servicii în domeniul
inteligenţei afacerilor, servicii de intermediere
de afaceri referitoare la corelarea potenţialilor

investitori privaţi cu antreprenorii care au nevoie
de finanţare.
36. Admnistrarea afacerilor financiare,
organizarea finanţării afacerilor.
41. Formare în afaceri, educaţie, instruire,
servicii de consultanţă în domeniul educaţiei
antreprenoriale, organizarea şi coordonarea de
evenimente educative.
42. Servicii de dezvoltare şi proiectare de
software pentru logistica sau pentru portaluri de
e-business.

───────

(210) M 2018 03728
(151) 05/06/2018
(732) DAVA EXPERIENCE SRL, STR.

I.B. DELEANU NR. 64, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

DAVA FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de festivaluri, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de festivaluri pentru
divertisment.

───────
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(210) M 2018 03729
(151) 05/06/2018
(732) FERTINOVA SRL, STR. INTRAREA

PARFUMULUI NR. 4, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030842,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Fertinova The power
to grow yields

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.18

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
355C), galben, gri

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii, compost, gunoi de grajd,
îngrăşăminte, îngrăşăminte, fertilizanţi de făină
de peşte, aditivi pentru soluri (fertilizanţi),
învelişuri din seminţe (fertilizanţi), fertilizanţi
pentru pământ, alge marine (îngrăşăminte),
compost pe bază de alge marine, îngrăşăminte
pentru agricultură din alge marine, extract
de alge utilizat ca stimulator de creştere
pentru plante, produse pentru îmbunătăţirea
solului pe bază de alge marine, îngrăşăminte
cu microorganisme adăugate, microorganisme
folosite la stimularea creşterii plantelor,
stimulatori de creştere a plantelor ce conţin
microorganisme, produse pentru reglarea
creşterii plantelor care conţin microorganisme,
microorganisme pentru distrugerea de toxine (nu
de uz medical).
31. Plante naturale cu microorganisme
simbiotice.

───────

(210) M 2018 03730
(151) 05/06/2018
(732) NPK SOIL SRL, STR. ALEEA

NORDULUI NR. 1, BL. V8 C 6,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)
ROfert

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii, adezivi pentru utilizare în
industrie, compost, gunoi de grajd, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţă.

───────



ERATA

Referitor la depozitul M2018/003573, publicat în data
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