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Cereri Mărci publicate în 12/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05664 05/09/2018 LazyLegz S.R.L. Lazy Legz

2 M 2018 05774 05/09/2018 OANA-CĂTĂLINA GÎLTAN LEIA CENTRU DE TERAPII

3 M 2018 05775 05/09/2018 S.C. DDH SECURITY S.R.L. DDH SECURITY

4 M 2018 05776 05/09/2018 SUMMIT OFFICE SERVICES
S.R.L.

PAUZA de fructe

5 M 2018 05777 05/09/2018 ANTONORD S.R.L. AN ANTONORD

6 M 2018 05778 05/09/2018 ALEXANDRU NACHE AMZ ACADEMY

7 M 2018 05779 05/09/2018 SC PASSAGE FOOD SRL CELESTE

8 M 2018 05780 05/09/2018 SC PREFERA FOODS SA Verdino Produse vegetale, cu
toată bunătatea nutrienţilor din
plante

9 M 2018 05781 05/09/2018 FERM DM SRL-D NARGHILEA DMS AMY SHOP

10 M 2018 05782 05/09/2018 ONLINE BUSINESS LOGISTIC
SRL

PALMONIX

11 M 2018 05783 05/09/2018 SMART BAR SOLUTIONS SRL KOKOON Tea

12 M 2018 05784 05/09/2018 SC GLOBAL WORK AND
TRAVEL SRL

WORK&TRAVEL Club

13 M 2018 05785 05/09/2018 Vistros INTL-F.Z.E GSS

14 M 2018 05786 05/09/2018 ALEXANDRU RAZVAN SFANT Cetatea Deva

15 M 2018 05787 05/09/2018 CONSTANTIN CRISTIAN
COCOŞ

EVO BTC

16 M 2018 05788 05/09/2018 SC NEGRO 2000 SRL NEGRO 2000 SALATA BUNICII

17 M 2018 05789 05/09/2018 PRO TV SRL TriPLUsec

18 M 2018 05790 05/09/2018 FIT FOOD S.R.L. LIFEBOX

19 M 2018 05793 05/09/2018 COSTIN GACHE Linea closer to the moon

20 M 2018 05794 05/09/2018 COSTIN GACHE INTERBELIC VICTORIA
Interbelic Cocktail Bar

21 M 2018 05795 05/09/2018 SC AMPRENTA ADVERTISING
SRL

CENTRAL PARK WINE
FESTIVAL CLUJ-NAPOCA, 2018

22 M 2018 05796 05/09/2018 COSTIN GACHE INTERBELIC VICTORIA
NOSTALGIA RETRO-DISCO-
FUTURE
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(210) M 2018 05664
(151) 05/09/2018
(732) LazyLegz S.R.L., BULEVARDUL

DECEBAL NR. 17, BLOC S16,
SCARA A, ETAJ 1, AP. 2 ,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Lazy Legz

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 18.01.05; 18.01.23

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală, biciclete, biciclete tandem,
biciclete motorizate, biciclete sport, biciclete
electrice, biciclete-taxi, biciclete pliabile, biciclete
de munte, portbagaje pentru biciclete, biciclete
de cicloturism, ghidoane de bicicletă, spițe de
bicicletă, biciclete cu pedale, şei de bicicletă,
semnalizatoare pentru biciclete, biciclete pentru
curse, rasteluri pentru biciclete, biciclete de
livrare, clopoței de bicicletă, rastele pentru
biciclete, plase pentru biciclete, claxoane pentru
biciclete, frâne pentru bicicletă, amortizoare
pentru biciclete, biciclete pliabile electrice,
spătare pentru biciclete, motoare de biciclete,
angrenaje pentru biciclete, roți de biciclete,
angrenaje de biciclete, axe pentru biciclete,
biciclete pentru copii, mânere rotative pentru
biciclete, furci (componente pentru biciclete),
componente structurale de biciclete, roți
stabilizatoare pentru biciclete, roți ajutătoare
pentru biciclete, suporturi pentru biciclete
(piese), roți ajutătoare pentru bicicletă, anvelope
tubulare de
bicicletă, biciclete fără pedale (vehicule),
sonerii metalice pentru biciclete, roți libere
pentru biciclete, roți dințate pentru biciclete,
furci frontale pentru biciclete, huse adaptate
pentru biciclete, remorci pentru biciclete
(riyakah), huse pentru ghidonul bicicletelor,
ghidoane (componente ale bicicletelor),

lanțuri (componente ale bicicletelor), frâne
(componente ale bicicletelor), manșoane pentru
ghidoane de bicicletă, apărătoare de lanț
pentru biciclete, componente pentru biciclete,
respectiv lanțuri, manete de frână pentru
biciclete, butuci de roată pentru biciclete,
huse pentru pedale de bicicletă, huse de șei
pentru biciclete, huse pentru șei de biciclete,
huse pentru șei de biciclete, suporturi pentru
biciclete (piese pentru), biciclete de curse
de șosea, roți dințate (componente pentru
biciclete), tijă de șa de bicicletă, suporturi pentru
biciclete pentru vehicule, suporturi de biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bidoane
pentru bicicletă, anvelope pentru biciclete de
copii, schimbătoare de viteze pentru biciclete,
nipluri pentru spițe de bicicletă, genți pentru
portbagaje de biciclete, capete de ghidon
pentru biciclete, lanțuri cu role pentru biciclete,
rastele pentru biciclete sau triciclete, sisteme
de suspensie pentru biciclete, cabluri de frână
pentru biciclete, remorci pentru transport de
biciclete, sisteme de transmisie pentru biciclete,
manete de frână pentru bicicletă, pompe pentru
umflarea anvelopelor de bicicletă, accesorii
pentru biciclete pentru transportarea băuturilor,
roți cu disc (componente pentru biciclete),
huse pentru furci (componente pentru biciclete),
accesorii pentru biciclete pentru transportarea
bagajului, roți de angrenaje (componente pentru
biciclete), curele pentru pedale folosite la
biciclete, coburi de șa adaptate pentru biciclete,
scaune pentru copii adaptate pentru biciclete,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, discuri
de frâne hidraulice pentru biciclete, tije de
ghidon (componente ale bicicletelor), saboți
de frână (componente ale bicicletelor), cadre,
pentru transport de bagaje, pentru biciclete,
schimbătoare de viteze pe spate pentru biciclete,
huse de șei pentru biciclete sau motociclete,
suporturi pentru bidoane de apă pentru biciclete,
suporturi pentru sticle de apă pentru biciclete,
roți sub formă de componente ale bicicletelor,
pompe de aer pentru umflarea cauciucurilor
de bicicletă, componente pentru biciclete, și
anume furci pentru ghidon, pompe de biciclete
și vehicule pe două roți, componente pentru
biciclete, respectiv capete de mânere de ghidon,
şei pentru vehicule pe două roți, biciclete
sau motociclete, dispozitive de reparație și
vulcanizare de pneuri de biciclete, ratrape și
curele pentru fixarea piciorului pe pedale la
biciclete, Jante pentru roți de biciclete și vehicule
pe două roți, camere de aer (pentru vehicule
motorizate pe două roți sau biciclete), pompe de
aer pentru vehicule cu motor pe două roți sau
biciclete, apărători de noroi pentru vehicule cu
motor pe două roți sau pentru biciclete
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───────

(210) M 2018 05774
(151) 05/09/2018
(732) OANA-CĂTĂLINA GÎLTAN, STR.

TÂMPEI NR. 10, BL.A9, SC. B,
AP. 5, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

LEIA CENTRU DE TERAPII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.03.11; 05.01.05; 05.01.16

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de scriere pentru
bloguri, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de documente în materie
de pregătire profesională şi probleme sociale,
organizare şi coordonare de seminarii în grupuri
restrânse, organizare de conferinţe cu scopuri
educative, organizare de demonstraţii în scop de
instruire, organizare de seminarii şi conferinţe.
44. Servicii medicale, servicii de terapie, terapie
în scopuri fizice, psihologice şi cognitive.

───────

(210) M 2018 05775
(151) 05/09/2018
(732) S.C. DDH SECURITY S.R.L.,

SOMU. SACALAZ NR. 250, CAM 1,
JUD. TIMIŞ, SAT SACALAZ, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

DDH SECURITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.01.15; 26.01.18

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

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

───────
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(210) M 2018 05776
(151) 05/09/2018
(732) SUMMIT OFFICE SERVICES

S.R.L., STR. BRANARULUI
NR. 36, PARTER, CAMERA
1, 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)

PAUZA de fructe

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 05.07.22; 27.03.11; 05.03.15

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

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

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

───────

(210) M 2018 05777
(151) 05/09/2018
(732) ANTONORD S.R.L., ALEEA

LALELELOR NR. 21, BL. 100, SC.
C, ET. 2, AP. 5, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

AN ANTONORD

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.17

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/09/2018

(210) M 2018 05778
(151) 05/09/2018
(732) ALEXANDRU NACHE, STR.

SG. GHEORGHE TACHE NR. 8,
BL. 44, SC. 1, APT. 2, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AMZ ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.05; 20.01.03

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

41. Servicii educative şi de instruire, servicii
educaţionale referitoare la comerţ.

───────

(210) M 2018 05779
(151) 05/09/2018
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU
1, SAT COSTI, JUDEŢUL GALAŢI,
COMUNA VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

CELESTE

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

clase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, 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
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05780
(151) 05/09/2018
(732) SC PREFERA FOODS SA, DN1

KM 392 + 600, SAT OIEJDEA,
JUDEŢUL ALBA, COMUNA GÂLDA
DE JOS, 517293, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

Verdino Produse vegetale,
cu toată bunătatea

nutrienţilor din plante

(531) Clasificare Viena: 05.09.19; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, mov, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/09/2018

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
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).

───────

(210) M 2018 05781
(151) 05/09/2018
(732) FERM DM SRL-D, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 21B, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA MIHAI
BRAVU, GIURGIU, ROMANIA

(540)

NARGHILEA DMS AMY SHOP

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 09.01.10;
10.01.12; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

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

───────

(210) M 2018 05782
(151) 05/09/2018
(732) ONLINE BUSINESS LOGISTIC

SRL, STR. CĂLĂRAŞI NR. 88,
JUDEŢUL ALBA, SEBEŞ, ALBA,
ROMANIA

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

(540)
PALMONIX

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
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, extinctoare.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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───────

(210) M 2018 05783
(151) 05/09/2018
(732) SMART BAR SOLUTIONS SRL,

ŞOS. ALBA IULIA NR. 55, SC. C,
ET. 2, AP. 37, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550052, SIBIU, ROMANIA

(540)

KOKOON Tea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.12; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată) (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 05784
(151) 05/09/2018
(732) SC GLOBAL WORK AND

TRAVEL SRL, BULEVARDUL
REGINA ELISABETA NR. 7-9,
ET. 3, CAMERA 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WORK&TRAVEL Club

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 24.15.21; 01.01.02

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

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

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

───────
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(210) M 2018 05785
(151) 05/09/2018
(732) Vistros INTL-F.Z.E, MAKATEB

BUSINESS CENTERS, OFFICE
NO.26, AL SHORAFA COMPLEX,
SH KHALIFA BIN ZAYED
ROAD, P.O. BOX 380, AJMAN,
EMIRATELE ARABE UNITE

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

(540)

GSS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 09.01.10;
03.07.16; 03.07.01

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

34. Tutun de mestecat, ţigări/ţigarete, ţigări/
ţigarete conţinând înlocuitori de tutun,
dispozitive/maşini de buzunar pentru ţigări/
ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, plante/ierburi
pentru fumat, pipe, punguţe/săculeţi/huse/etuiuri
de tutun, articole pentru fumători, tutun,
recipiente de tutun.

───────

(210) M 2018 05786
(151) 05/09/2018
(732) ALEXANDRU RAZVAN SFANT,

STRADA: ANTON BACALBASA,
NUMAR: 3, BL 61, SC 3, AP
42, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cetatea Deva

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, Substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
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.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
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.
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.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
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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, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
Instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.

19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
asfalt, smoală și bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/09/2018

proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
38. Telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și 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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2018 05787
(151) 05/09/2018
(732) CONSTANTIN CRISTIAN COCOŞ,

STR. G-RAL MAGHERU NR. 8, BL.
S1, SC. C, AP. 16, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, RO.VA,
ROMANIA

(540)
EVO BTC

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36.  Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
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 05788
(151) 05/09/2018
(732) SC NEGRO 2000 SRL, BDUL.

METALURGIEI NR. 136, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL. CORNELIU COPOSU,
NR.7, BL.104, SC.2, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030602,
ROMANIA

(540)
NEGRO 2000 SALATA BUNICII
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Peşte, produse din peşte, inclusiv sub formă
de pastă, preambalate.
30. Tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie
cu excetia biscuiţilor, a biscuiţilor crocanţi
(crackers), a napolitanelor, a ciocolatei, a
prăjiturilor, a gumei de mestecat, a produselor
de cofetărie şi a bomboanelor cu fructe,
orez, îngheţată comestibilă, mirodenii, zahăr,
miere.sirop de melasă, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori de cafea, drojdie, praf de copt, gheaţă,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, organizare de călătorii, ambalare
şi depozitare a mărfurilor.

───────

(210) M 2018 05789
(151) 05/09/2018
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)

TriPLUsec

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:bleu, albastru
deschis, verde deschis, vernil, galben,
portocaliu, roz, mov, fucsia

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

16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, toate cele de mai
sus în special în legătură cu programe și emisiuni
de televiziune, în special seriale de televiziune,
și producții cinematografice.
35. Publicitate, în special închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în special în contextul difuzării serialelor de
televiziune, în cadrul publicațiilor online și
offline, și pe portaluri și site-uri web dedicate,
conducerea și administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de televiziune, în special difuzare
de seriale de televiziune, și producții
cinematografice, servicii de forumuri de discuții
pe internet dedicate programelor și emisiunilor
de televiziune, în special serialelor de
televiziune, și producțiilor cinematografice.
41. Realizare de programe și emisiuni
de televiziune, în special seriale de
televiziune, și producție cinematografică,
proiecții cinematografice, toate cele de mai sus
excluzând activitățile referitoare la realizarea
producțiilor muzicale precum concerte sau
videoclipuri.
42. Creare și menținere site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe Internet în
legătură cu programe și emisiuni de televiziune,
în special seriale de televiziune, și producții
cinematografice.

───────

(210) M 2018 05790
(151) 05/09/2018
(732) FIT FOOD S.R.L., STR.

BUCUREȘTII NOI NR. 50A,
TRONSON A+C, CAMERA 1, AP.
13, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LIFEBOX

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 05793
(151) 05/09/2018
(732) COSTIN GACHE, STR.

ARDEALULUI NR. 10, BL.
L32, SC. C, ET. 3, AP. 52, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Linea closer to the moon

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05794
(151) 05/09/2018
(732) COSTIN GACHE, STR.

ARDEALULUI NR. 10, BL.
L32, SC. C, ET. 3, AP. 52, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

INTERBELIC VICTORIA
Interbelic Cocktail Bar

(531) Clasificare Viena: 26.11.14; 27.05.01;
27.05.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05795
(151) 05/09/2018
(732) SC AMPRENTA ADVERTISING

SRL, STR. OCTAVIAN GOGA
NR. 42, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
, STR. VIRGIL FULICEA NR.
19, AP.2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, *, CLUJ, ROMANIA

(540)

CENTRAL PARK
WINE FESTIVAL

CLUJ-NAPOCA, 2018

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 24.17.11;
24.17.12; 24.17.13; 27.05.01

(591) Culori revendicate:negru, gri, violet,
violet închis

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

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

───────
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(210) M 2018 05796
(151) 05/09/2018
(732) COSTIN GACHE, STR.

ARDEALULUI NR. 10, BL.
L32, SC. C, ET. 3, AP. 52, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

INTERBELIC VICTORIA
NOSTALGIA RETRO-

DISCO-FUTURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.14; 24.17.25; 26.04.18

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

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────


