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Cereri Mărci publicate în 13/06/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 03613 06/06/2018 SC KATJA DESIGN SRL KATJA Kids

2 M 2018 03614 06/06/2018 SC KATJA DESIGN SRL KATJA

3 M 2018 03682 06/06/2018 SC STELMAR NAVIGATION
SRL

STELMAR

4 M 2018 03703 06/06/2018 SC TINA GUEST HOUSE SRL TGH

5 M 2018 03732 06/06/2018 FORNEA TUDOR GABRIEL UNCENSORED FESTIVAL

6 M 2018 03733 06/06/2018 MUNICIPIUL BOTOSANI CORNIȘA aquapark & sports

7 M 2018 03734 06/06/2018 JAMIL TOHME STONELIO

8 M 2018 03735 06/06/2018 S.C. HU-RO S.R.L. FERMAG

9 M 2018 03736 06/06/2018 SC FILEOMERA SRL MIERE DIN TRANSILVANIA

10 M 2018 03737 06/06/2018 EXPERT SAS SECURITY TEAM
SRL

EXPERT SECURITY TEAM SAS

11 M 2018 03738 06/06/2018 SC NTS PAY SRL Ribanna Coffee

12 M 2018 03739 06/06/2018 DESIGN 19 SRL FLOWMATTERS

13 M 2018 03740 06/06/2018 SHINE SOURCE SRL GALERIA DE MODA

14 M 2018 03741 06/06/2018 SOLOTCHIN P. CRISTIAN PFA Delta si marea, pestele si
pescarul

15 M 2018 03742 06/06/2018 SC REGENCY COMPANY SRL AX addlux

16 M 2018 03743 06/06/2018 SC REGENCY COMPANY SRL KLS KRAFTVOLL LEISE
SYSTEM POWERFUL SILENT
SYSTEM

17 M 2018 03744 06/06/2018 SC REGENCY COMPANY SRL H3D

18 M 2018 03745 06/06/2018 SC REGENCY COMPANY SRL KONIG

19 M 2018 03746 06/06/2018 SC REGENCY COMPANY SRL RANDEX

20 M 2018 03747 06/06/2018 SC REGENCY COMPANY SRL SOFTLINE PLUS +

21 M 2018 03748 06/06/2018 SC REGENCY COMPANY SRL ABS PRO

22 M 2018 03749 06/06/2018 SC KING STEEL SRL KING STEEL

23 M 2018 03750 06/06/2018 IULIAN-CONSTANTIN ANTON THE GENTLEMAN'S CLUB
BUCHAREST

24 M 2018 03751 06/06/2018 FLORIN-DANIEL JURAVLE WANDA TATTOO

25 M 2018 03753 06/06/2018 LUCIAN SARBU Secretul Pescarului

26 M 2018 03754 06/06/2018 MIRELA MIHAILESCU COLIBRI KIDS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2018 03755 06/06/2018 SC ZDROVIT ROMANIA SRL RANISEPTOL
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(210) M 2018 03613
(151) 06/06/2018
(732) SC KATJA DESIGN SRL, STR.

EMANOIL PORUMBARU NR.
86, PARTER, BL. C1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KATJA Kids

(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
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 03614
(151) 06/06/2018
(732) SC KATJA DESIGN SRL, STR.

EMANOIL PORUMBARU NR.
86, PARTER, BL. C1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KATJA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 03682
(151) 06/06/2018
(732) SC STELMAR NAVIGATION SRL,

STR. ISACCEI NR. 35, BL. I10,
SC. A, AP. 2, JUDEȚUL TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

STELMAR

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.09;
26.02.07; 27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea și admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou. Regruparea la
un Ioc în beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să Ie achiziționeze
cât mai comod, servicii asigurate de magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electrortice (site-uri web sau emisiuni de
teleshopping), servicii de import-export, aferent
claselor 37,39,42 .
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport fluvial, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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42. Servicii stiințifice 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.

───────

(210) M 2018 03703
(151) 06/06/2018
(732) SC TINA GUEST HOUSE SRL,

STR. CALEA CRAIOVEI NR. 115,
SAT BASARABI, JUD. DOLJ, MUN.
CALAFAT, DOLJ, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

TGH

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.07.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
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.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de creaţie referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercetare industrială, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03732
(151) 06/06/2018
(732) FORNEA TUDOR GABRIEL, STR.

STOIAN MILITARU NR. 101, BL. 3,
ET. 3, AP. 57, SCARA F, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
UNCENSORED FESTIVAL

(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.

───────

(210) M 2018 03733
(151) 06/06/2018
(732) MUNICIPIUL BOTOSANI, STR.

PIAȚA 1 DECEMBRIE NR. 4,
JUDEȚUL BOTOȘANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

CORNIȘA aquapark & sports

(531) Clasificare Viena: 01.15.23; 26.01.05;
26.11.13; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.12; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, negru, verde

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 03734
(151) 06/06/2018
(732) JAMIL TOHME, ŞOS. PANDURI,

NR.9, BL.P21, ET.3, AP.15,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, 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)

STONELIO

(531) Clasificare Viena: 26.07.25; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02

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

19. Marmură, piatră naturală.
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul,
servicii de import-export, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, funcții de
birou.
37. Extracție de resurse naturale, extracție de
piatră.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 03735
(151) 06/06/2018
(732) S.C. HU-RO S.R.L., COMUNA

SÂNSIMION NR. 79, JUDEȚUL
HARGHITA, SAT SÂNSIMION ,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

FERMAG

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.15;
26.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.03

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
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. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
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
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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. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora. (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 03736
(151) 06/06/2018
(732) SC FILEOMERA SRL, STR.

NARCISELOR NR. 45, JUD.
BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

MIERE DIN TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 07.01.03;
07.01.25; 27.05.01; 27.05.02

(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 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)
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 03737
(151) 06/06/2018
(732) EXPERT SAS SECURITY TEAM

SRL, STR. POENARI NR. 2, BL.
12, SC. C, ET. 2, AP. 80, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EXPERT SECURITY
TEAM SAS

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.16;
03.07.24; 24.01.09; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 03738
(151) 06/06/2018
(732) SC NTS PAY SRL, ŞOS. CHITILEI

NR. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ribanna Coffee

(531) Clasificare Viena: 03.07.19; 05.03.13;
05.03.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 675
C), albastru (Pantone 7707 C), galben
(Pantone 121C)

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
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.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 03739
(151) 06/06/2018
(732) DESIGN 19 SRL, CALEA

FLOREŞTI NR. 81, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

FLOWMATTERS

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2965C), turcoaz (Pantone
7459C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 03740
(151) 06/06/2018
(732) SHINE SOURCE SRL, STR.

LAINICI NR. 12C, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GALERIA DE MODA

(531) Clasificare Viena: 02.03.07; 02.03.16;
09.03.13; 27.03.02; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 03741
(151) 06/06/2018
(732) SOLOTCHIN P. CRISTIAN PFA,

STR. A 4-A NR. 57, JUDEŢUL
TULCEA, SULINA, TULCEA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LAZĂR ELENA,
BD. UNIRII , BL. 16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013

(540)

Delta si marea,
pestele si pescarul

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

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.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 03742
(151) 06/06/2018
(732) SC REGENCY COMPANY SRL,

B-DUL BASARABIA NR. 256,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AX addlux

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.05

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, minereuri.
20. Mobilier, oglinzi, rame de tablouri, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare.

───────

(210) M 2018 03743
(151) 06/06/2018
(732) SC REGENCY COMPANY SRL,

B-DUL BASARABIA NR. 256,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KLS KRAFTVOLL LEISE
SYSTEM POWERFUL

SILENT SYSTEM

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 24.15.03; 24.15.21

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţii metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, minereuri.
20. Mobile şi oglinzi, rame de tablouri, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare.

───────
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(210) M 2018 03744
(151) 06/06/2018
(732) SC REGENCY COMPANY SRL,

B-DUL BASARABIA NR. 256,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

H3D

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţii metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, minereuri.
20. Mobile şi oglinzi, rame de tablouri, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare.

───────

(210) M 2018 03745
(151) 06/06/2018
(732) SC REGENCY COMPANY SRL,

B-DUL BASARABIA NR. 256,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KONIG

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 24.09.09; 24.09.14

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

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

6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţii metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, minereuri.
20. Mobile şi oglinzi, rame de tablouri, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare.

───────

(210) M 2018 03746
(151) 06/06/2018
(732) SC REGENCY COMPANY SRL,

B-DUL BASARABIA NR. 256,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RANDEX

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.12; 26.11.13

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţii metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, minereuri.
20. Mobile şi oglinzi, rame de tablouri, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare.

───────
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(210) M 2018 03747
(151) 06/06/2018
(732) SC REGENCY COMPANY SRL,

B-DUL BASARABIA NR. 256,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOFTLINE PLUS +

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.13.22; 25.07.15

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţii metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, minereuri.
20.  Mobile şi oglinzi, rame de tablouri, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare.

───────

(210) M 2018 03748
(151) 06/06/2018
(732) SC REGENCY COMPANY SRL,

B-DUL BASARABIA NR. 256,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ABS PRO

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.14; 09.01.10;
26.11.13

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
alb, gri

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

6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţii metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, minereuri.
20. Mobile şi oglinzi, rame de tablouri, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare.

───────

(210) M 2018 03749
(151) 06/06/2018
(732) SC KING STEEL SRL, STR.

STEJARILOR NR. FN, CLĂDIREA
C1, JUD. BRAŞOV, COMUNA
CRISTIAN, SAT CRISTIAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KING STEEL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 07.01.24; 07.01.25

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
metalice neelectrice, mici articole de fierărie,
case de bani, containere metalice pentru
depozitare sau transport.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────
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(210) M 2018 03750
(151) 06/06/2018
(732) IULIAN-CONSTANTIN ANTON,

STR. VORNICESTI NR. 13,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE GENTLEMAN'S
CLUB BUCHAREST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 02.01.01

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 03751
(151) 06/06/2018
(732) FLORIN-DANIEL JURAVLE,

CALEA GIULEŞTI NR. 107, BL.
10, SC. 1, ET. 7, AP. 29, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA
, STR. SPĂTARULUI NR. 36,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WANDA TATTOO

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 02.03.01; 25.01.10; 26.11.13

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

clase:
3. Parfumerie, uleiuri esenţiale, produse
cosmetice, loţiuni pentru păr, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, deodorante de
uz personal, produse igienice care reprezintă
articole de toaletă, substanţe pentru spălare,
săpunuri.
5. Substanţe dietetice de uz medical,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, dezinfectanţi, elixiruri (preparate
farmaceutice), suplimente alimentare pe bază
de enzime, grăsimi pentru uz medical, alifii
pentru uz farmaceutic, loţiuni pentru uz
farmaceutic, suplimente nutritive de uz medical,
remedii pentru perspiraţie, seruri, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, pilule
pentru slăbit, tonice (medicamente), preparate
medicale pentru slăbit, pilule pentru bronzat,
tincturi pentru uz medical, preparate pe bază de
vitamine, apă de mare pentru uz medicinal, ape
minerale pentru uz medicinal.
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25. Articole de îmbrăcaminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, costume
de baie, egări, lenjerie de corp, lenjerie de
corp antiperspirantă, îmbăcaminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, corsete (lenjerie), cizme,
îmbăcaminte din imitaţie din piele, îmbrăcăminte
din piele, pantaloni, costume de bal
mascat, rochii, halate, centuri (îmbrăcăminte),
mănuşi, îmbrăcăminte pentru gimnastică,
haine (îmbrăcăminte), combinezoare, jachete,
rochii bluzate, bluzoane (pulovere), tricotaje
(îmbrăcăminte), ghete dantelate, bretele pentru
îmbrăcăminte, curele, pălării, tricouri, eşarfe,
batice, fulare, şaluri, veste. hanorace, mantale
îmblănite, jupe, sarafane, cămăşi, maiouri, fuste,
papuci, şosete, pantofi din lemn.
35. Managementul afacerilor pentru artişti,
închirierea spaţiilor publicitare, consiliere
pentru clienţi, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori,
publicitate prin corespondenţă directă,
distribuirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, marcheting, modeling pentru
promoţii publicitare sau de vânzări, servicii
de culegere a ştirilor, publicitate online
pe o reţea de computere, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate în aer liber, prezentarea
de produse în mediile de comunicare, pentru
retail, intermediere de achiziţii, relaţii publice,
publicarea textelor publicitare, publicitate,
pregătirea secţiunilor publicitare, închirierea
de material publicitar, închirierea spaţiilor
publicitare, închirierea minutelor publicitare în
cadrul mediilor de comunicare, organizarea de
târguri pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comercializare cu amănuntul în
orice formă: în magazine, online, prin telefon,
prin corespondenta cu livrare la domiciliu sau
orice alt mijloc de comunicare la distanţă
pentru produse naturiste de orice natură
cum ar fi: suplimenţi nutritivi, tincturi, uleiuri
volatile, alte produse din plante medicinale şi
aromate, produse cosmetice de orice fel şi alte
produse de îngrijire personală, produse pentru
aromoterapie, fitoterapie, parfumuri, produse
feng-shui, decoraţiuni interioare, alte produse de
life stile, organizarea, operarea şi supervizarea
programelor de vânzare şi de stimulente în scop
promoţional, servicii de promovare comercială,
cercetare de piaţă, management, administrare,
asistenţă şi informaţii comerciale, servicii de

informare comercială şi recomandări cu privire la
serviciile menţionate mai sus.
41. Servicii de educaţie a persoanelor sub toate
formele, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, servicii de divertisment,
educaţie şi instruire privind comercializarea
de produse cosmetice de orice fel şi
alte produse de îngrijire personală, produse
pentru aromoterapie, fitoterapie, parfumuri,
produse feng-shui, decoraţiuni interioare,
alte produse de life stile, furnizate on-
line de pe un calculator, internet sau alte
reţele electronice nedescărcabile, furnizarea şi
gestionarea de conferinţe electronice, grupuri
de discuţii şi forumuri, servicii al căror scop
esenţial este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor, servicii de prezentare
a operelor de artă plastică sau de literatura
publicului, în scopuri culturale sau educative,
furnizarea servicilor de amuzament, distracţii
(divertisment), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi sustinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi sustinerea seminariilor,
servicii de camping (amuzament), prezentări
cinematografice, servicii de club (amuzament
sau educaţie), antrenament (instruire),
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament), cursuri de corespondenţă,
servicii de amuzament, amuzament,
informaţii despre posibilităţi de amuzament,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri culturale
sau educaţionale, divertisment, consiliere
vocaţională (consiliere educaţionala), informaţii
despre distracţii, informaţii despre posibilitati
de recreere, servicii de instruire, prezentarea
reprezentaţiilor în direct (divertisment), servicii
de compoziţii muzicale, organizarea balurilor,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau
de amuzament), organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), planificarea petrecerilor
(distracţie), efectuarea de antrenamente practice
(demonstraţii), producţia de muzica, producerea
spectacolelor, frunizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile, furnizarea facilităţilor de
recreere, informaţii despre posibilităţi de
recreere, activităţi sportive şi culturale,
reconsiliere vocaţională, organizarea şi
sustinerea seminarilor (instruire), examinări
educaţionale.
44. Servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni, servicii medicale, centre de
sănătate, servicii ale spa-urilor, servicii de
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aromaterapie, masaj, servicii de saună, servicii
de solar, sanatorii de recuperare, servicii de
terapie fizică, servicii de fizioterapie, saloane
de frumusete, servicii asigurate de machiori,
chirurgie plastică, tatuaje, servicii de terapie.

───────

(210) M 2018 03753
(151) 06/06/2018
(732) LUCIAN SARBU, STR.

PLAIESILOR NR. 5, JUD. IAŞI,
BUCUREŞTI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Secretul Pescarului

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.12; 27.05.22; 03.09.10; 03.09.24

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

28. Articole de pescuit şi echipament de pescuit
respectiv: momeală artificială pentru pescuit,
momeli pentru pescuit/nade pentru pescuit,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, plute de pescuit, mincioguri
pentru pescari cu undiţa, undiţe de pescuit,
momeli cu miros pentru pescuit, nade pentru
pescuit, monturi paternoster pentru pescuit.

───────

(210) M 2018 03754
(151) 06/06/2018
(732) MIRELA MIHAILESCU, STR.

ASTRONOMULUI NR. 42, JUD.
ILFOV, MOGOŞOAIA, 077135,
ILFOV, ROMANIA

(540)
COLIBRI KIDS

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 03755
(151) 06/06/2018
(732) SC ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, STR. G.
M. ZAMFIRESCU NR. 46, BL.
22 A, SC. 1, ET. 2, AP. 11, CAM.
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
RANISEPTOL

(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, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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.

───────


