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Cereri Mărci publicate în 12/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07299 05/11/2018 ASOCIATIA ”CLUBUL SPORTIV

DANIELA ZAHARIE”
Sport Masters Year 2012

2 M 2018 07370 05/11/2018 ANDY'S PIZZA SRL ANDY'S PIZZA TEHNOLOGIA
DEVENITA SIMBOL

3 M 2018 07371 05/11/2018 MIRUNAMED SERV S.R.L. Mirunamed

4 M 2018 07372 05/11/2018 FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
TECHNOLOGIES CO., LTD

MIFON

5 M 2018 07373 05/11/2018 HORECA BAUTURI SRL Prăvălia Cu Licori

6 M 2018 07374 05/11/2018 ALEXANDRA-MARIANA MARIN SALBA MARIEI

7 M 2018 07375 05/11/2018 GEORGETA PAVEL DIVA from LAOPALA

8 M 2018 07376 05/11/2018 Fundatia Transilvania Leaders TL FUNDAŢIA TRANSILVANIA
LEADERS

9 M 2018 07377 05/11/2018 KEIRON LOGISTICS S.R.L. UMAS uzina de mașini agricole
SEMĂNĂTOAREA 1949

10 M 2018 07378 05/11/2018 KEIRON LOGISTICS S.R.L. IMUM întreprinderea de mașini
unelte MEDGIDIA 1951

11 M 2018 07379 05/11/2018 ALTEN SI - TECHNO ROMANIA
S.R.L.

ALTEN TECHNO

12 M 2018 07380 05/11/2018 ALTEN SI - TECHNO ROMANIA
S.R.L.

ALTEN KEPLER

13 M 2018 07381 05/11/2018 ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ SPITALUL EXIGIO

14 M 2018 07382 05/11/2018 ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ EXIGIO

15 M 2018 07383 05/11/2018 ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ CLINICA EXIGIO

16 M 2018 07384 05/11/2018 S.C. SMART ECOMMERCE
S.R.L.

DECOLIVING dă viață casei sale

17 M 2018 07385 05/11/2018 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
EQUS ART

EQUS ART CLUB SPORTIV

18 M 2018 07386 05/11/2018 FEDERATIA SINDICATELOR
LIBERE SI INDEPENDENTE
”PETROL-ENERGIE”

F.S.L.I. PETROL ENERGIE

19 M 2018 07388 05/11/2018 S.C. DR. GRIG
STOMATOLOGIE S.R.L.

Dr Grig

20 M 2018 07389 05/11/2018 CABINET DE AVOCAT
TĂBÂRȚĂ CORNEL

tlaw
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

22 M 2018 07391 05/11/2018 Casazela Holding Company
s.r.o.

CASAZELA

23 M 2018 07394 05/11/2018 RAZVAN - CONSTANTIN POPA iris optic bine vazut din 1992

24 M 2018 07396 05/11/2018 COMPLEX HOTELIER STEAUA
DE MARE SRL

AQVATONIC HOTEL STEAUA
de MARE

25 M 2018 07397 05/11/2018 ASOCIATIA DE ARBITRAJ
INSTITUTIONALIZAT

TRIBUNALUL ROMÂN DE
ARBITRAJ INSTITUŢIONALIZAT

26 M 2018 07398 05/11/2018 COMPLEX HOTELIER STEAUA
DE MARE SRL

COMPLEX HOTELIER STEAUA
de MARE

27 M 2018 07399 05/11/2018 ACTIVE SOFTWARE
SOLUTIONS S.R.L.

KERATIN COMPLEX

28 M 2018 07400 05/11/2018 ASOCIATIA BIROUL
ASIGURATORILOR DE
AUTOVEHICULE DIN ROMANIA
(BAAR)

AIDA - Automobile Insurance
Data Administration database

29 M 2018 07403 05/11/2018 FLAVIU-COSMIN TULUC DONATH PARK

30 M 2018 07404 05/11/2018 ASOCIATIA CLUB CARPAMONT CARPAMONT DRUMEȚIE
ECOTURISM

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2018 07390 05/11/2018 CLAMOR FELIX SRL DAGON CLAN
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(210) M 2018 07299
(151) 05/11/2018
(732) ASOCIATIA ”CLUBUL SPORTIV

DANIELA ZAHARIE”, STR.
IZLAZ, BL. 51, SC. B, AP. 17,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Sport Masters Year 2012

(531) Clasificare Viena: 24.07.03; 24.01.13;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

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

41. Campusuri de perfecționare sportivă (stagii
de pregătire), organizarea de competiții sportive.

───────

(210) M 2018 07370
(151) 05/11/2018
(732) ANDY'S PIZZA SRL, SOSEAUA

BERCENI NR. 1040, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ANDY'S PIZZA TEHNOLOGIA
DEVENITA SIMBOL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 26.11.12

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

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 07371
(151) 05/11/2018
(732) MIRUNAMED SERV S.R.L.,

ALEEA CAMPUL CU FLORI NR.
3A, BL. M49A, SC. 2, PARTER,
AP. 46, CAM NR. 1, SECTOR
6, 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)

Mirunamed

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 02.03.01; 24.13.17

(591) Culori revendicate:gri, verde
(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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07372
(151) 05/11/2018
(732) FIBERHOME

TELECOMMUNICATION
TECHNOLOGIES CO., LTD, NO.88,
YOUKEYUAN ROAD, HONGSHAN
DISTRICT, WUHAN CITY, HUBEI
PROVINCE, CHINA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MIFON

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

9. Aplicaţii software de calculator, descărcabile,
programe de calculatoare (software
descărcabil), telefoane mobile, cititoare
(aparatură pentru procesarea datelor), scanere
(echipamente pentru procesarea datelor), maşini
de birou cu cartele perforate, echipamente
de procesare a datelor, tablouri de distribuţie,
dispozitiv optic de comunicatie, dispozitiv de
comunicaţie în reţea, microfoane, cântare cu
analizoare de masă corporală, fibra optică
(filamente conductoare de lumină), fibre optice,
circuite integrate, baterii galvanice.

───────

(210) M 2018 07373
(151) 05/11/2018
(732) HORECA BAUTURI SRL, STR.

COCORULUI NR. 2, BL. 216, SC.
C, AP. 17, CAM. 3, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Prăvălia Cu Licori

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

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

───────
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(210) M 2018 07374
(151) 05/11/2018
(732) ALEXANDRA-MARIANA MARIN,

STR. GHEORGHE DOJA NR.
94, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
SALBA MARIEI

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipretioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 07375
(151) 05/11/2018
(732) GEORGETA PAVEL, BD. PIPERA

NR. 21A, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DIVA from LAOPALA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

21. Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie ( nici din materiale preţioase, nici
placate ), piepteni şi bureţi, perii ( cu
excepţia pensulelor), material pentru perii,
articole de curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată ( cu excepţia sticlei de
construcţie ), sticlărie, porţelan şi faianţă.

───────

(210) M 2018 07376
(151) 05/11/2018
(732) Fundatia Transilvania Leaders,

STR. CALEA TURZII NR. 152,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TL FUNDAŢIA
TRANSILVANIA LEADERS

(531) Clasificare Viena: 07.01.06; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
273), gri (Pantone 445)

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

36. Organizare de finanțări pentru proiecte
umanitare, servicii de finanţare privind
dezvoltarea şi promovarea proiectelor pentru
dezvoltarea regională din zona Transilvaniei în
domenii diverse precum educaţia şi formarea
profesională, atât la nivel politic, social, cultural,
dar şi în cel al mediului de afaceri, turism, mediu,
dar fără a fi limitate la acestea şi obţinerea
finanţărilor interne şi externe necesare derulării
acestor proiecte.

───────
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(210) M 2018 07377
(151) 05/11/2018
(732) KEIRON LOGISTICS S.R.L.,

STRADA: ȘTRANDULUI, NUMAR:
70, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

UMAS uzina de
mașini agricole

SEMĂNĂTOAREA 1949

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.11.13; 26.11.25; 24.15.21

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

clase:
7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru mișcare
și manevrare, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
pompe, compresoare și ventilatoare, roboți
(mașini), roți și șenile pentru mașini, accesorii cu
capăt pentru uneltele electrice, acoperiri pentru
camă (piese de mașini).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu echipament pentru mișcare și
manevrare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru măturare,
curățare și spălare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini de distribuire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pompe, compresoare
și ventilatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu roboți (mașini), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu roți și șenile pentru
mașini, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii cu capăt pentru uneltele
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acoperiri pentru camă (piese
de mașini), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
mișcare și manevrare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
măturare, curățare și spălare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini de distribuire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini și
mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pompe, compresoare și ventilatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
roboți (mașini), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu roți și șenile pentru mașini,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
accesorii cu capăt pentru uneltele electrice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
acoperiri pentru camă (piese de mașini), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și pentru
minerit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu echipament pentru mișcare și
manevrare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu generatoare de electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mașini de distribuire, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mașini și mașini-
unelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pompe, compresoare și
ventilatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu roboți (mașini), servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/11/2018

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
roți și șenile pentru mașini, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu accesorii
cu capăt pentru uneltele electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
acoperiri pentru camă (piese de mașini).

───────

(210) M 2018 07378
(151) 05/11/2018
(732) KEIRON LOGISTICS S.R.L.,

STRADA: ȘTRANDULUI, NUMAR:
70, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

IMUM întreprinderea de
mașini unelte MEDGIDIA 1951

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
12. Părți și accesorii pentru vehicule, vehicule
terestre și mijloace de transport, vehicule,
Vehicule care conț în autoîncărcător cu
elevator cu cupe, vehicule autonome, vehicule
cu autoîncărcare, vehicule cu roți, vehicule
electrice, vehicule dotate cu aparate pentru
încărcare, vehicule electrice autopropulsate,
vehicule pentru transportul animalelor.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu părți și accesorii pentru vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule
terestre și mijloace de transport, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vehicule care conțin autoîncărcător cu elevator
cu cupe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vehicule autonome, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule cu
autoîncărcare, Servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vehicule cu roți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vehicule electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule dotate cu aparate pentru încărcare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule electrice autopropulsate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule
pentru transportul animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu părți și accesorii
pentru vehicule, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule terestre și mijloace
de transport, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vehicule care conț
în autoîncărcător cu elevator cu cupe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule
autonome, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule cu autoîncărcare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule cu
roți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vehicule electrice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vehicule dotate cu aparate
pentru încărcare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule electrice autopropulsate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vehicule pentru transportul animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu părți și accesorii pentru vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vehicule terestre și mijloace de transport, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vehicule care conțin
autoîncărcător cu elevator cu cupe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vehicule autonome, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vehicule cu
autoîncărcare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vehicule cu roți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vehicule electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vehicule dotate
cu aparate pentru încărcare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vehicule
electrice autopropulsate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vehicule pentru
transportul animalelor.
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───────

(210) M 2018 07379
(151) 05/11/2018
(732) ALTEN SI - TECHNO ROMANIA

S.R.L., ŞOSEAUA PIPERA NR.
46D-46E-48, OREGON PARK,
CLADIREA B, ET. 5, UNITATEA
B.5.2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALTEN TECHNO

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

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 07380
(151) 05/11/2018
(732) ALTEN SI - TECHNO ROMANIA

S.R.L., ŞOSEAUA PIPERA NR.
46D-46E-48, OREGON PARK,
CLADIREA B, ET. 5, UNITATEA
B.5.2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALTEN KEPLER

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

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 07381
(151) 05/11/2018
(732) ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
105, BL. 101, SC. A, ET. 6, AP.
25, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SPITALUL EXIGIO

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2018 07382
(151) 05/11/2018
(732) ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
105, BL. 101, SC. A, ET. 6, AP.
25, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EXIGIO

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

41. Educaţie şi instruire.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2018 07383
(151) 05/11/2018
(732) ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
105, BL. 101, SC. A, ET. 6, AP.
25, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CLINICA EXIGIO

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

41. Educaţie şi instruire.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie referitoare la
acestea.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2018 07384
(151) 05/11/2018
(732) S.C. SMART ECOMMERCE

S.R.L., STR. DUMITRU CHIRILA
NR. 45, PARTER, BIROU 1,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

DECOLIVING dă
viață casei sale

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 13.01.12;
26.04.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:turcoaz, magenta,
verde, gri, negru, galben, alb

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

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane
de balenă, solz, ambra, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale prețioase, nici
placate), piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole
pentru curățare, bureți metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepția sticlei de
construcție), sticlărie, porțelan și faianță.
24. Țesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi de masă.

───────

(210) M 2018 07385
(151) 05/11/2018
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

EQUS ART, STR. PLAIULUI NR.
2B, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

EQUS ART CLUB SPORTIV

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 26.01.05;
02.01.20; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.14

(591) Culori revendicate:turcoaz, galben,
portocaliu, negru

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

41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07386
(151) 05/11/2018
(732) FEDERATIA SINDICATELOR

LIBERE SI INDEPENDENTE
”PETROL-ENERGIE”, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 7, (ARIPA NORD),
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

F.S.L.I. PETROL ENERGIE

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 01.17.25;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03;
29.01.15; 24.07.01; 24.07.23
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(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, negru, alb

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule,
materiale didactice și de instruire, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare, caractere și clișee tipografice.
35. Publicitate, administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 07388
(151) 05/11/2018
(732) S.C. DR. GRIG STOMATOLOGIE

S.R.L., STR. STRĂPUNGERII
SILVESTRU NR. 7, BL. I4, SC. C,
PARTER, AP. 3, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, 700001, IAȘI, ROMANIA

(540)

Dr Grig

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.02.01; 26.02.07; 04.05.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
376C), negru (Pantone 5467C)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2018 07389
(151) 05/11/2018
(732) CABINET DE AVOCAT

TĂBÂRȚĂ CORNEL, CALEA
DOROBANȚILOR NR. 184, ET. 1,
AP. 2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

tlaw

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
03.07.01

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2018 07390
(151) 05/11/2018
(732) CLAMOR FELIX SRL, STR. MIHAI

EMINESCU NR. 37, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 04.02.11; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

DAGON CLAN
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(210) M 2018 07391
(151) 05/11/2018
(732) Casazela Holding Company s.r.o.,

CELETNÁ 988/38, STARÉ MĚSTO ,
PRAGA 1, 110 00, CEHIA

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

(540)

CASAZELA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.01.15; 05.01.16; 05.03.13; 02.09.01

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu,
galben

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

36. Servicii de administrare de proprietăţi
imobiliare, şi anume, servicii de închiriere sau
evaluare, sau servicii de finanţare, servicii
de finanţare a contractelor de închiriere sau
a contractelor de închiriere cu opţiunea de
cumpărare a imobilului, servicii de brokeraj de
tranzacţii cu titluri de valoare şi proprietăţi,
închiriere de proprietăţi imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, intermediere de tranzacţii
imobiliare, brokeraj imobiliar, management
imobiliar.
37. Servicii de reparaţii, şi anume, servicii care
au ca scop readucerea în condiţii de utilizare
a oricăror obiecte după uzură, degradare,
deteriorare sau distrugere parţială (restaurarea
unei clădiri existente sau a unui alt obiect care a
devenit inadecvat pentru utilizare şi trebuie să fie
readus în starea sa iniţială), servicii de înreţinere
prestate în scopul de a păstra un obiect în

starea sa iniţială fără a modifica elementele/
părţile componente ale acestuia.

───────

(210) M 2018 07394
(151) 05/11/2018
(732) RAZVAN - CONSTANTIN POPA

, BDUL. CAROL I NR. 37, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

iris optic bine vazut din 1992

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.08; 27.07.01; 16.03.13;
02.09.04

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2018 07396
(151) 05/11/2018
(732) COMPLEX HOTELIER STEAUA

DE MARE SRL, BDUL.
ALEXANDRU LĂPUȘNEANU
NR. 185, SPAȚIUL COMERCIAL
2, BL. LP4, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

AQVATONIC HOTEL
STEAUA de MARE

(531) Clasificare Viena: 27.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 03.09.15; 03.09.17; 03.09.23

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, închirieri de spaţii de
cazare temporară, servicii de rezervare (cazare
temporară), servicii hoteliere, moteliere, de bar,
de cafenea, de restaurant, mese festive şi
catering, închiriere de spaţii pentru susţinere
de conferinţe, convenţii, expoziţii, seminarii şi
întruniri.

───────

(210) M 2018 07397
(151) 05/11/2018
(732) ASOCIATIA DE ARBITRAJ

INSTITUTIONALIZAT , STR. G-RAL
MATEI VLĂDESCU, NR. 1, BL. 20,
PARTER, AP.1, JUD. DÂMBOVIŢA ,
TÂRGOVIŞTE , DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
TRIBUNALUL ROMÂN

DE ARBITRAJ
INSTITUŢIONALIZAT

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2018 07398
(151) 05/11/2018
(732) COMPLEX HOTELIER STEAUA

DE MARE SRL, BDUL.
ALEXANDRU LĂPUȘNEANU
NR. 185, SPAȚIUL COMERCIAL
2, BL. LP4, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

COMPLEX HOTELIER
STEAUA de MARE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/11/2018

(531) Clasificare Viena: 03.09.17; 03.09.20;
03.09.24; 27.01.06

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, închirieri de spaţii de
cazare temporară, servicii de rezervare (cazare
temporară), servicii hoteliere, moteliere, de bar,
de cafenea, de restaurant, mese festive şi
catering, închiriere de spaţii pentru susţinere
de conferinţe, convenţii, expoziţii, seminarii şi
întruniri.

───────

(210) M 2018 07399
(151) 05/11/2018
(732) ACTIVE SOFTWARE SOLUTIONS

S.R.L., BVD. ALEXANDRU CEL
BUN NR. 15, BL. C3, SC. C,
CAMERA 1, AP. 27, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

KERATIN COMPLEX

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.13;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#00aeef), gri (HEX=#939598)

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

3. Preparate cosmetice, măști cosmetice,
produse cosmetice și preparate cosmetice,
produse cosmetice, cosmetice colorate, uleiuri
minerale (cosmetice), produse cosmetice
hidratante, hidratante (produse cosmetice),
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, geluri hidratante (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru păr, produse
cosmetice pentru duș, produse cosmetice care
conțin cheratină, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, produse cosmetice sub formă

de creme, șampon cu cheratină, șampon cu
extract de melc, șampon antimătreață, șampon
pentru păr gras, șampon pentru păr uscat și
casant, șampon pentru păr vopsit, balsam pentru
orice tip de păr, mască de păr cu cheratină,
mască de păr cu extract de melc, mască de păr
pentru păr uscat și casant, mască de păr cu
protecția culorii, ulei protectiv cu ulei de argan,
ulei protectiv cu semințe de in, lapte de netezire
antiondulare (produse cosmetice), 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.
44. Tratamente cosmetice pentru păr, tratament
în fiole împotriva căderii părului, tratament în
fiole restructurante pentru păr, tratament în
fiole pentru păr antimătreață, servicii medicale,
servicii veterinare, servicii de igienă și de îngrijire
a frumuseții pentru oameni sau animale, servicii
de agricultură, horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2018 07400
(151) 05/11/2018
(732) ASOCIATIA BIROUL

ASIGURATORILOR DE
AUTOVEHICULE DIN ROMANIA
(BAAR), STR. VASILE LASCĂR
NR. 40-40BIS, ET. 6, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 020502,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AIDA - Automobile Insurance
Data Administration database

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2018 07403
(151) 05/11/2018
(732) FLAVIU-COSMIN TULUC, STR.

MĂCEȘULUI NR. 7, AP. 5A, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DONATH PARK

(531) Clasificare Viena: 26.01.02; 26.01.06;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2215CP), galben (Pantone
611CP), negru (Pantone 419C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 07404
(151) 05/11/2018
(732) ASOCIATIA CLUB CARPAMONT,

STR. GENERAL LEONARD
MOCIULSCHI NR. 44, BL. C5, SC.
A, AP. 3, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CARPAMONT
DRUMEȚIE ECOTURISM

(531) Clasificare Viena: 03.04.07; 03.04.13;
01.01.03; 01.01.10; 06.01.02; 06.01.04;
24.07.01; 24.07.11; 26.01.15; 26.01.21;
29.01.15

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu, roșu,
galben, albastru, alb, negru

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────


