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Cereri Mărci publicate în 13/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05799 06/09/2018 ADRIAN PARASCHIV 100% Românesc CREDIT.RO

FINANȚĂM EVOLUȚIA
BUSINESSULUI TĂU

2 M 2018 05800 06/09/2018 KNOW HOW SYSTEMS SRL KHS KNOW - HOW SYSTEMS

3 M 2018 05801 06/09/2018 CONSILIUL JUDEȚEAN
VÂLCEA

Vâlcea cel mai frumos județ din
România

4 M 2018 05802 06/09/2018 CREM OLE SRL ATELIERUL DE CLĂTITE

5 M 2018 05803 06/09/2018 SANOFI-AVENTIS Deutschland
GmbH

DULKOSOFT

6 M 2018 05804 06/09/2018 RÂCĂ MIHAI ROMICĂ inFUNity

7 M 2018 05805 06/09/2018 HDDCADDY SRL Humana

8 M 2018 05806 06/09/2018 ASOCIAŢIA COMUNITATEA
SUPORTERILOR FC
UNIVERSITATEA CRAIOVA

FCUniversitatea1948

9 M 2018 05807 06/09/2018 COLEGIUL ECOLOGIC
PROF.UNIV.DR.ALEXANDRU
IONESCU

Academia Copiilor Înzestraţi

10 M 2018 05808 06/09/2018 SC M.O.N. SERVICE
INTERNATIONAL SRL

RESTAURANT PEKIN

11 M 2018 05810 06/09/2018 Merck KGaA VIGANTOLVIT

12 M 2018 05812 06/09/2018 CLUBUL SPORTIV "ASOCIATIA
ALERGOTURA"

PE UN PICIOR DE PLAI

13 M 2018 05814 06/09/2018 GIOIA FLOWERS SRL GIOIA FLOWERS

14 M 2018 05815 06/09/2018 DRONE WORLD S.R.L. DRONE WORLD

15 M 2018 05818 06/09/2018 Marius Nichifor MARKUS SOUND EVENTS

16 M 2018 05819 06/09/2018 NISRE SRL instajewelry

17 M 2018 05820 06/09/2018 ALEXANDRU NIŢĂ Fermaniţa bucurie gust
orânduială
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(210) M 2018 05799
(151) 06/09/2018
(732) ADRIAN PARASCHIV, SOS.

VITAN-BARZESTI NR. 7D, BL. 1,
SC. A, ET. 11, AP. 69, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

100% Românesc CREDIT.RO
FINANȚĂM EVOLUȚIA
BUSINESSULUI TĂU

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.02.05;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 05800
(151) 06/09/2018
(732) KNOW HOW SYSTEMS SRL, STR.

AUREL VLAICU NR. 100, JUDEȚUL
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

KHS KNOW - HOW SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

19. Materiale de construcţii (nemetalice), țevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 05801
(151) 06/09/2018
(732) CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA,

STR. GENERAL PRAPORGESCU
NR. 1, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Vâlcea cel mai frumos
județ din România
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 06.01.02; 06.03.20

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane și animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 05802
(151) 06/09/2018
(732) CREM OLE SRL, CALEA 13

SEPTEMBRIE NR. 231A, ET. 6,
AP. 21, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ATELIERUL DE CLĂTITE

(531) Clasificare Viena: 08.07.16; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
(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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 05803
(151) 06/09/2018
(732) SANOFI-AVENTIS Deutschland

GmbH, BRÜNINGSTRASSE NR.
50, FRANKFURT AM MAIN, 65926,
GERMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL,
BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, RO.BU,
ROMANIA

(540)
DULKOSOFT

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

5. Produse farmaceutice.
───────

(210) M 2018 05804
(151) 06/09/2018
(732) RÂCĂ MIHAI ROMICĂ, STR.

MOTILOR NR. 20, BL. A, SC.
A, ET. 1, AP. 102, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
inFUNity

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
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papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2018 05805
(151) 06/09/2018
(732) HDDCADDY SRL, STR. MARULUI

NR. 12-14, BL. 1, ET. 1, AP. 9,
DOBROESTI, JUDEŢUL ILFOV,
SAT FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Humana

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
802C)

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

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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 05806
(151) 06/09/2018
(732) ASOCIAŢIA COMUNITATEA

SUPORTERILOR FC
UNIVERSITATEA CRAIOVA, STR.
SF. DUMITRU, NR.1, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

FCUniversitatea1948

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11; 29.01.04

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 05807
(151) 06/09/2018
(732) COLEGIUL ECOLOGIC

PROF.UNIV.DR.ALEXANDRU
IONESCU, BLD. REPUBLICII NR.
226, JUDEŢ AEGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS, NR. 1,
BL. 1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(540)

Academia Copiilor Înzestraţi

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 02.05.23; 02.05.22

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

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

───────

(210) M 2018 05808
(151) 06/09/2018
(732) SC M.O.N. SERVICE

INTERNATIONAL SRL, BD-UL
BASARABIA NR. 242, SC. 1, ET. 7,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RESTAURANT PEKIN

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

43. Servicii de restaurant, servicii de cafenea,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2018 05810
(151) 06/09/2018
(732) Merck KGaA, FRANKFURTER

STR. 250, 64293 DARMSTADT,
GERMANIA

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

(540)
VIGANTOLVIT

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

5. Preparate/produse farmaceutice şi preparate/
produse medicinale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare pentru oameni şi copii de uz medical,
plasturi şi materiale/plasturi/bandaje medicinale,
vitamine şi preparate cu vitamine, suplimente
alimentare minerale pentru scopuri medicinale,
preparate bacteriene probiotice pentru scopuri
medicinale.

───────
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(210) M 2018 05812
(151) 06/09/2018
(732) CLUBUL SPORTIV "ASOCIATIA

ALERGOTURA", STR. VIRGIL
MADGEARU NR. 14, AP.19,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, TIMIŞOARA, 300629,
ROMANIA

(540)

PE UN PICIOR DE PLAI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.19; 05.01.09; 06.19.05

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05814
(151) 06/09/2018
(732) GIOIA FLOWERS SRL, STR.

CORALULUI NR. 7, LOT. 4, BL. 4,
AP. 10, JUD. ILFOV, BRAGADIRU
, ILFOV, ROMANIA

(540)

GIOIA FLOWERS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.05.20; 05.05.21; 27.03.11

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 05815
(151) 06/09/2018
(732) DRONE WORLD S.R.L., STR.

CHISODEI NR. 138, CAMERA 4,
ET. P, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, TIMIŞOARA, 300629,
ROMANIA

(540)
DRONE WORLD

(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).

───────
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(210) M 2018 05818
(151) 06/09/2018
(732) Marius Nichifor, STR. G-RAL

DUMITRACHE NR. 16, BL.260, SC
B, AP.7, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500100, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MARKUS SOUND EVENTS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
16.01.16; 16.01.25

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

41. Servicii de disk jockey.
───────

(210) M 2018 05819
(151) 06/09/2018
(732) NISRE SRL, ŞOS. OLTENIŢEI

NR. 204, CONSTRUCŢIA C,
CAMERA 1, JUD. ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ROMANIA

(740) Cabinet N.D. Gavril , STR.STEFAN
NEGULESCU,NR.6A, SECTOR
1,, BUCURESTI, 011653, RO.BU,
ROMANIA

(540)

instajewelry

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.25

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, publicitate online,
servicii de comenzi online computerizate,
închiriere de spaţiu publicitar online,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, promovarea vânzarilor pentru
terţi, promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, producţia
de clipuri publicitare, servicii de telemarketing,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii
de intermediere comercială, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, indexare web pentru
scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii și
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul, regruparea, în
beneficiul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), şi anume:
metale preţioase şi aliajele acestora, bijuterii,
pietre preţioase și semiprețioase, ceasornicărie
şi instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri, ceasornice, închizătoare pentru ceasuri,
ceasuri de bijuterie, ceasuri deşteptătoare
electronice, ceasuri cu cuarţ, cadrane pentru
ceasuri, ceasuri de mână, ceasuri de damă,
ceasuri cu brăţară, ceasuri de cronometrare,
articole de ceasornicărie, ceasuri şi ceasuri de
mână în general, cutii pentru ceasuri de mână şi
ceasornice, carcase pentru ceasornice şi ceasuri
de mână, brăţări şi ceasuri combinate, cutii
pentru ceasuri (ajustate), articole de bijuterie,
catarame pentru curele de ceas, pandantive
pentru lanţuri de ceas, curele din piele pentru
ceas, brăţări metalice extensibile pentru ceasuri,
curele pentru ceasuri de mână, cutii (adaptate)
pentru articole de ceasornicărie, casete pentru
bijuterii şi cutii pentru ceasuri, ceasuri cu funcţie
de comunicare fără fir, casete de prezentare
pentru articole de ceasornicărie, cutii pentru
ceasuri (de perete, de mână), ceasuri de mână
din metale preţioase sau placate cu acestea,
bijuterii, bijuterii cloisonné, bijuterii emailate,
bijuterii preţioase, bijuterii fantezie, imitaţii de
bijuterii, bijuterii fantezie, imitaţii, pietre sintetice
(bijuterii), casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii,
închizători pentru bijuterii, bijuterii fabricate din
argint, casete de bijuterii, nemetalice, bijuterii
din metale nepreţioase, bijuterii confecţionate din
sticlă, bijuterii confecţionate din plastic, bijuterii
din pietre preţioase, bijuterii confecţionate din
cristal, bijuterii din metale semipreţioase, bijuterii
din materiale semipreţioase, săculeţi pentru
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bijuterii, adaptaţi, bijuterii cu pietre preţioase,
bijuterii confecţionate din metale preţioase, cutii
din lemn pentru bijuterii, casete pentru ceasuri
şi bijuterii, bijuterii sub formă de mărgele, cutii
de prezentare pentru bijuterii, cutii din piele
pentru bijuterii, casete pentru bijuterii, din metal,
bijuterii placate cu metale preţioase, bijuterii
confectionate din perle de cultura, bijuterii din
cristal, placate cu metale preţioase, cutii mici
pentru bijuterii din metale preţioase, casete de
bijuterii (cutii) din metale preţioase, cutii pentru
bijuterii din metale preţioase, agate, amulete
(bijuterii), insigne din metale preţioase, broșe,
butoni de cămaşă, agrafe și ace de cravată, ace
ornamentale, mecanisme de ceasuri, monede,
misbaha (mărgele de rugăciune), rozarii/mătănii
permiţând clienţilor să vizualizeze şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizateprin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
mijloacelor electronice sau prin intermediul
cataloagelor de comandă prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice.

───────

(210) M 2018 05820
(151) 06/09/2018
(732) ALEXANDRU NIŢĂ, BD. IULIU

MANIU NR. 158A, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Fermaniţa bucurie
gust orânduială

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.07.03; 03.07.24; 27.05.12

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.

───────


