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Cereri Mărci publicate în 14/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 001514 07/03/2018 MAYA CHOCOLATE & CAKES

SRL
MAYA CHOCOLATE & CAKES

2 M 2018 00928 07/03/2018 LORENZ FOOD IND. S.R.L. Poof ! ... şi gata

3 M 2018 01389 07/03/2018 SC BEST FOODS
PRODUCTIONS SRL

NACHOS CHIPS

4 M 2018 01459 07/03/2018 INTERACTIVE SOFTWARE SRL STAFF

5 M 2018 01460 07/03/2018 INTERACTIVE SOFTWARE SRL BC2A

6 M 2018 01461 07/03/2018 INTERACTIVE SOFTWARE SRL CINETIC

7 M 2018 01462 07/03/2018 INTERACTIVE SOFTWARE SRL VOIAJOR

8 M 2018 01463 07/03/2018 INTERACTIVE SOFTWARE SRL HQ

9 M 2018 01464 07/03/2018 INTERACTIVE SOFTWARE SRL PLATFORM

10 M 2018 01487 07/03/2018 ANTENA 3 SA DE-A VIAŢA ASCUNSELEA

11 M 2018 01488 07/03/2018 VIOLETA GOREA
IULIAN PETRU ACHIVEI

VATRA BUNICII

12 M 2018 01491 07/03/2018 ABV PROTECT SECURITY SRL ABV PROTECT SECURITY

13 M 2018 01492 07/03/2018 DANIEL CONSTANTINESCU CAFE BOULEVARD

14 M 2018 01493 07/03/2018 MARIA - ADELINA RADUCU DENISA RADUCU

15 M 2018 01494 07/03/2018 S.C. MAURER IMOBILIARE
S.R.L.

Avantgarden 3 ORAŞUL DIN
INTERIORUL ORAŞULUI

16 M 2018 01495 07/03/2018 S.C. MAURER IMOBILIARE
S.R.L.

ORAŞUL DIN INTERIORUL
ORAŞULUI

17 M 2018 01496 07/03/2018 S.C. MAURER IMOBILIARE
S.R.L.

MAURER residence

18 M 2018 01497 07/03/2018 S.C. SII IT & C SERVICES
S.R.L.

SII ROMANIA

19 M 2018 01498 07/03/2018 S.C. OLI&OLI FOOD COMPANY
S.R.L.

Fresh Döner

20 M 2018 01499 07/03/2018 SC TRANSILVANIA
RESIDENTIAL SA

TRANSILVANIA RESIDENTIAL

21 M 2018 01500 07/03/2018 Amazon Technologies, Inc. GAMESPARKS

22 M 2018 01501 07/03/2018 SC RAVENCLAW CONSULT
SRL

BLUE GOURMET BISTRO

23 M 2018 01502 07/03/2018 RAVENCLAW CONSULT SRL BLUE GOURMET Bistro
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 01503 07/03/2018 ZDROVIT ROMANIA SRL LACIUM

25 M 2018 01504 07/03/2018 Amazon Technologies, Inc. GAMESPARKS

26 M 2018 01505 07/03/2018 ODIN FORCE SRL ODIN FORCE

27 M 2018 01506 07/03/2018 SC COBALCESCU RESIDENCE
PROJECT SRL

I - PROJECTS

28 M 2018 01507 07/03/2018 MIHAELA CORNELIA
DRAGOTA

EqiVen Forte Eqigeno

29 M 2018 01508 07/03/2018 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

Dinosaur EGG

30 M 2018 01509 07/03/2018 MIHAELA CORNELIA
DRAGOTA

EqiDiurin Eqigeno

31 M 2018 01510 07/03/2018 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

Lolly EGG

32 M 2018 01511 07/03/2018 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

SWEET PONY EGG

33 M 2018 01512 07/03/2018 SC CAPSEA & SPA SERV SRL CAPSEA YACHTING

34 M 2018 01513 07/03/2018 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

PUPPY EGG

35 M 2018 01515 07/03/2018 PANE & POMODORO SRL Pane & Pomodoro -Stay Simple-

36 M 2018 01516 07/03/2018 Anadolu Egitim ve Sosyal Yardim
Vakfi - Saglik Tesisleri Iktisadi
Işletmesi

ANADOLU H MEDICAL
CENTER

37 M 2018 01517 07/03/2018 POLUX EXPRESS FACTORY
SRL

WEI INOX

38 M 2018 01518 07/03/2018 LIVIU DORU ALIN ALEXA POLIDIAROM

39 M 2018 01519 07/03/2018 GLOBAL TOBAC CO. LTD., REGINA

40 M 2018 01520 07/03/2018 GLOBAL TOBAC CO. LTD., REGINA

41 M 2018 01521 07/03/2018 SC ICOVER PREMIUM SRL iCover

42 M 2018 01522 07/03/2018 LIVIU DORU ALIN ALEXA ŞTIRI DE ARGEŞ

43 M 2018 01523 07/03/2018 LIVIU DORU ALIN ALEXA ŞTIRI DE IAŞI

44 M 2018 01524 07/03/2018 LIVIU DORU ALIN ALEXA ZIARUL DE CRAIOVA

45 M 2018 01525 07/03/2018 ASOCIATIA CENACLUL
LITERAR ARTISTIC LA STEAUA

ÎNTRE CHIN ȘI AMIN

46 M 2018 01526 07/03/2018 SAVINI PIERSANTE savinidue your bathroom

47 M 2018 01527 07/03/2018 SC SUD EST FLORA SRL Art Flower

48 M 2018 01528 07/03/2018 ION MARIN multe piese
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
49 M 2018 01529 07/03/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL CHROMALORDS The Lords of

Colour

50 M 2018 01530 07/03/2018 ANTONIA JOHANNA
SZABADOS

sands

51 M 2018 01531 07/03/2018 ZENTIVA GROUP A.S. DUTAZEN DUO

52 M 2018 01532 07/03/2018 COSMIN GIOSAN HANUL BUCOVINEI
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(210) M 2018 001514
(151) 07/03/2018
(732) MAYA CHOCOLATE & CAKES

SRL, STR. CRISTEA MATEESCU
NFR. 69, CAMERELE 1 ŞI
2, SECTOR 2, 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)
MAYA CHOCOLATE & CAKES

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

30. Produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat, produse de
cofetărie şi îngheţate, torturi, torturi de îngheţată.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de publicitate şi marketing online, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate si marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice.

───────

(210) M 2018 00928
(151) 07/03/2018
(732) LORENZ FOOD IND. S.R.L.,

STR. TINERETULUI, NR. 93, BL.
SAHIA II SC. A, ET. 3, AP. 15, JUD.
CĂLĂRAŞI, OLTENIȚA, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Poof ! ... şi gata

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11

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

clase:
30. Batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, cozonaci, pasca cu brânză
congelată (produse de patiserie), plăcinte dulci
sau sărate, prăjituri cu brânză, torturi şi prăjituri
congelate, chifle umplute, produse de patiserie
aromate, brioşe, pişcoturi, rulouri umplute,
biscuiţi, fursecuri, madlene, napolitane, produse
de patiserie, prăjiturele, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe, tarte, turtă
dulce, vafele, batoane de ciocolată, dulciuri
(produse de cofetărie), praline de ciocolată,
produse din cacao, arome pentru prăjituri,
produse de cofetărie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele), prăjituri de cereale pentru consum
uman, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri şi plăcinte.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legatiră cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la deserturi,
prăjituri, dulciuri, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la deserturi, prăjituri, dulciuri, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la deserturi, prăjituri, dulciuri, produse
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de patiserie şi produse de cofetărie, campanii
de marketing referitoare la deserturi, prăjituri,
dulciuri, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale referitoare
la deserturi, prăjituri, dulciuri, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, servicii de
publicitate, marketing şi promovare referitoare la
deserturi, prăjituri, dulciuri, produse de patiserie
şi produse de cofetărie, administrarea afacerilor,
managementul şi administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2018 01389
(151) 07/03/2018
(732) SC BEST FOODS PRODUCTIONS

SRL, STR. MOINEŞTI NR. 55,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061232,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NACHOS CHIPS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(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.
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.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 01459
(151) 07/03/2018
(732) INTERACTIVE SOFTWARE SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 104, ET. 3, CAMERELE 03A,
07A, 11A, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050912, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
STAFF

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

9. Software pentru computere (programe).
38. Telecomunicaţii.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

───────

(210) M 2018 01460
(151) 07/03/2018
(732) INTERACTIVE SOFTWARE SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 104, ET. 3, CAMERELE 03A,
07A, 11A, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050912, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BC2A

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

9. Software pentru computere (programe).
38. Telecomunicaţii.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

───────

(210) M 2018 01461
(151) 07/03/2018
(732) INTERACTIVE SOFTWARE SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 104, ET. 3, CAMERELE 03A,
07A, 11A, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050912, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CINETIC

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Software pentru computere (programe).
38. Telecomunicaţii.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

───────

(210) M 2018 01462
(151) 07/03/2018
(732) INTERACTIVE SOFTWARE SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 104, ET. 3, CAMERELE 03A,
07A, 11A, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050912, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VOIAJOR

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

9. Software pentru computere (programe).
38. Telecomunicaţii.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

───────

(210) M 2018 01463
(151) 07/03/2018
(732) INTERACTIVE SOFTWARE SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 104, ET. 3, CAMERELE 03A,
07A, 11A, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050912, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HQ

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

9. Software pentru computere (programe).
38. Telecomunicaţii.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

───────

(210) M 2018 01464
(151) 07/03/2018
(732) INTERACTIVE SOFTWARE SRL,

CALEA RAHOVEI NR. 266-268,
CORP 104, ET. 3, CAMERELE 03A,
07A, 11A, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050912, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PLATFORM

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

9. Software pentru computere (programe).
38. Telecomunicaţii.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

───────

(210) M 2018 01487
(151) 07/03/2018
(732) ANTENA 3 SA, BD. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DE-A VIAŢA ASCUNSELEA

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.19; 27.05.22

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/03/2018

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.

───────

(210) M 2018 01488
(151) 07/03/2018
(732) VIOLETA GOREA, STR. AVRAM

IANCU NR. 4, JUD. BACĂU

, COMĂNEŞTI, BACĂU, ROMANIA
IULIAN PETRU ACHIVEI,
COMUNA MĂICĂNEŞTI NR. 1,
JUD. VRANCEA, SAT TĂTARU,
ROMANIA

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

(540)

VATRA BUNICII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.03.01; 02.03.04

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină 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).

───────

(210) M 2018 01491
(151) 07/03/2018
(732) ABV PROTECT SECURITY SRL,

STR. VALEA HARTIBACIULUI NR.
22C, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ABV PROTECT SECURITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.05.16; 26.05.18; 03.07.02;
03.07.16; 03.07.24

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────
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(210) M 2018 01492
(151) 07/03/2018
(732) DANIEL CONSTANTINESCU,

STR. GRIGORE IONESCU NR.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CAFE BOULEVARD

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.05; 02.09.12; 04.05.21;
16.03.13

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

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01493
(151) 07/03/2018
(732) MARIA - ADELINA RADUCU,

DRAGASANI, SAT. ŞERBĂNEŞTI,
JUD. VÂLCEA, COM.
ŞTEFĂNEŞTI, VALCEA, ROMANIA

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

(540)
DENISA RADUCU

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi

preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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 (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
saumenaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

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

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 (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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───────

(210) M 2018 01494
(151) 07/03/2018
(732) S.C. MAURER IMOBILIARE S.R.L.,

STR. ALBATROSULUI NR. 11,
CAMERA 3, AP. 23, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 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)

Avantgarden 3 ORAŞUL DIN
INTERIORUL ORAŞULUI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.07.12; 26.01.06;
26.11.25

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01495
(151) 07/03/2018
(732) S.C. MAURER IMOBILIARE S.R.L.,

STR. ALBATROSULUI NR. 11,
CAMERA 3, AP. 23, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 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)
ORAŞUL DIN

INTERIORUL ORAŞULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 01496
(151) 07/03/2018
(732) S.C. MAURER IMOBILIARE S.R.L.,

STR. ALBATROSULUI NR. 11,
CAMERA 3, AP. 23, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 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)

MAURER residence

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.01.05; 05.01.16

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

clase:
35.  Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
36.  Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01497
(151) 07/03/2018
(732) S.C. SII IT & C SERVICES S.R.L.,

BD-UL TIMISOARA NR. 4A, AFI
PARK 4&5, ET. 10, SECTORUL
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)

SII ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 26.01.04; 26.01.06;
26.11.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz stiintific, 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, transmiteiea 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 (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
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proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01498
(151) 07/03/2018
(732) S.C. OLI&OLI FOOD COMPANY

S.R.L., STR. BUCUREŞTI NR.
36, CAMERA 2, ET. 4, AP. 19,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
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)

Fresh Döner

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 09.07.19; 26.11.25; 26.11.13

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

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01499
(151) 07/03/2018
(732) SC TRANSILVANIA RESIDENTIAL

SA, ȘOS. CRISTIANULUI NR. 18,
AP. BIROUL 2, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI. A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
TRANSILVANIA RESIDENTIAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01500
(151) 07/03/2018
(732) Amazon Technologies, Inc.,

410 TERRY AVE N, SEATTLE
WASHINGTON, WA 98109,
UNITED STATES, SEATTLE,
WASHINGTON, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)
GAMESPARKS

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

9. Software de calculator, și anume, software
sub forma unui motor de căutare pentru jocuri,
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pentru dezvoltarea și operarea jocurilor video,
seturi (interfețe) pentru dezvoltare de software,
instrumente pentru dezvoltarea de software de
calculator, software de calculator, și anume,
instrumente de dezvoltare a software-ului pentru
crearea de jocuri, software de calculator pentru
dezvoltarea, implementarea și administrarea
jocurilor de calculator, software de calculator
în domeniul informaticii dematerializate (cloud
computing) și dezvoltarea software-ului pentru
jocuri de calculator în scopul accesului la
baze de date, instrumente de dezvoltare,
aplicații de dezvoltare software, șabloane, API-
uri (interfață de programare a aplicațiilor) și SDK-
uri (interfețe pentru dezvoltare de software),
software de calculator pentru crearea, testarea,
lansarea, gestionarea și întreținerea jocurilor,
software de calculator pentru dezvoltarea
de programe sau aplicații bazate pe cloud,
software pentru dezvoltare de jocuri, software
de calculator pentru monitorizarea tendințelor
de performanță și a indicatorilor de urmărire
și monitorizarea interacțiunii jucătorului în
cadrul unui joc, software de calculator pentru
dezvoltarea de jocuri interactive folosind conturi
în rețelele sociale, software de calculator
pentru dezvoltarea și operarea jocurilor tip
multi-player, software de calculator pentru
sincronizarea jucătorilor pentru jocurile tip multi-
player, software de calculator pentru crearea și
întreținerea jocurilor cu clasament, sincronizare
de jucători, forumuri dinamice, produse virtuale,
sau valute virtuale, software de calculator pentru
realizarea componentelor server pentru jocuri.
35. Servicii de cercetare de piață, și anume,
furnizarea de valori privind traficul unei
pagini web, statistici, date privind activitatea
utilizatorilor și rapoarte cu privire la activitatea
utilizatorilor în rețelele sociale deschise și
în rețelele de jocuri, gestionare de fișiere
informatice.
38. Furnizarea accesului la sisteme de operare
găzduite și aplicații pe calculator prin Internet,
furnizarea accesului la baze de date, furnizarea
accesului multiplu la date pe Internet în
domeniile software-ului pentru jocuri.
42. Servicii de informatică dematerializată
(cloud computing) cu software folosit
pentru dezvoltarea, testarea, implementarea
și operarea jocurilor, servicii de informatică
dematerializată (cloud computing) cu software
folosit pentru dezvoltarea de software sau
aplicații, furnizarea online de instrumente
nedescărcabile pentru dezvoltarea de software,
furnizarea online de software nedescărcabil
pentru dezvoltare de cod, editare de cod,
testare de cod, selectarea și integrarea API-

ului (interfață de programare a aplicațiilor),
selectarea și integrarea modulelor, și/sau
implementarea și integrarea codului, furnizare
de servicii online de găzduire pentru software
și jocuri, software ca serviciu (SaaS) cu
software pentru dezvoltarea, implementarea și
gestionarea jocurilor, software ca serviciu (SaaS)
cu API-uri (interfață de programare a aplicațiilor),
SDK-uri (seturi pentru dezvoltare de software)
și instrumente de dezvoltare software pentru
dezvoltarea de software de jocuri, software ca
serviciu (SaaS) cu software bazat pe cloud
pentru a fi folosit ca software sau cadru de
dezvoltare a aplicațiilor cu acces la API-uri
(interfață de programare a aplicațiilor) și date
bazate pe cloud, software ca serviciu (SaaS) cu
software pentru realizarea componentelor server
pentru jocuri, software ca serviciu (SaaS) cu
software pentru dezvoltarea de jocuri interactive
folosind conturi în rețelele sociale, software ca
serviciu (SaaS) cu software pentru dezvoltarea
și operarea jocurilor tip multi-player, software ca
serviciu (SaaS) cu software pentru sincronizarea
jucătorilor pentru jocurile tip multi-player,
software ca serviciu (SaaS) cu software pentru
crearea și întreținerea jocurilor cu clasament,
sincronizare de jucători, forumuri dinamice,
produse virtuale, sau valute virtuale, platformă
IT ca serviciu (PaaS) cu platforme de software
de calculator pentru dezvoltarea, găzduirea
și operarea jocurilor, platformă IT ca serviciu
(PaaS) cu platforme de software de calculator
pentru crearea și gestionarea conturilor și
profilurilor de utilizator ale jucătorilor, platformă
IT ca serviciu (PaaS) cu platforme de software
de calculator pentru crearea și întreținerea
jocurilor cu clasament, sincronizare de jucători,
forumuri dinamice, produse virtuale, sau valute
virtuale, consultanță în domeniul programelor
de calculator, asigurarea utilizării temporare
de instrumente online nedescărcabile pentru
dezvoltarea aplicațiilor de software de calculator,
asigurarea utilizării temporare de instrumente
online nedescărcabile de dezvoltare de software
pentru dezvoltarea jocurilor, servicii de pagini
web și software computerizat care permit
utilizatorilor și dezvoltatorilor să acceseze,
extragă și să organizeze informații referitoare
la oameni, companii, produse, piețe, industrii și
alte categorii, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru stocarea,
gestionarea, urmărirea, analizarea și raportarea
datelor, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru a facilita
comunicarea între colegii profesioniști, utilizatorii
și dezvoltatorii de jocuri, prestare de servicii de
furnizor de servicii de aplicații informatice (ASP)
cu software pentru colectarea, gestionarea,
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automatizarea, integrarea, testarea, analizarea,
raportarea, direcționarea și urmărirea utilizării
aplicațiilor online și a rezultatelor de marketing
online și o mare varietate de date și informații,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (ASP), și anume, găzduire
de aplicații software de calculator pentru terți,
furnizor de servicii de aplicații informatice, și
anume, găzduirea, gestionarea, dezvoltarea,
analizarea și întreținerea de aplicații, software și
pagini web pentru terți în domeniul jocurilor.

───────

(210) M 2018 01501
(151) 07/03/2018
(732) SC RAVENCLAW CONSULT

SRL, BD. MAREŞAL AVERESCU
NR. 5, BL. 3, AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
BLUE GOURMET BISTRO

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

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

───────

(210) M 2018 01502
(151) 07/03/2018
(732) RAVENCLAW CONSULT SRL,

BD-UL MARESAL AVERESCU
NR. 5, BL. 3, AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN , STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, BRAŞOV , 500086, RO.BR,
ROMANIA

(540)

BLUE GOURMET Bistro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18; 18.05.01

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

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

───────

(210) M 2018 01503
(151) 07/03/2018
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

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

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, material de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.

───────

(210) M 2018 01504
(151) 07/03/2018
(732) Amazon Technologies, Inc.,

410 TERRY AVE N, SEATTLE
WASHINGTON, WA 98109,
UNITED STATES, SEATTLE,
WASHINGTON, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)

GAMESPARKS

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.12

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

9. Software de calculator, și anume, software
sub forma unui motor de căutare pentru jocuri,
pentru dezvoltarea și operarea jocurilor video,
seturi (interfețe) pentru dezvoltare de software,
instrumente pentru dezvoltarea de software de
calculator, software de calculator, și anume,

instrumente de dezvoltare a software-ului pentru
crearea de jocuri, software de calculator pentru
dezvoltarea, implementarea și administrarea
jocurilor de calculator, software de calculator
în domeniul informaticii dematerializate (cloud
computing) și dezvoltarea software-ului pentru
jocuri de calculator în scopul accesului la
baze de date, instrumente de dezvoltare,
aplicații de dezvoltare software, șabloane, API-
uri (interfață de programare a aplicațiilor) și SDK-
uri (interfețe pentru dezvoltare de software),
software de calculator pentru crearea, testarea,
lansarea, gestionarea și întreținerea jocurilor,
software de calculator pentru dezvoltarea
de programe sau aplicații bazate pe cloud,
software pentru dezvoltare de jocuri, software
de calculator pentru monitorizarea tendințelor
de performanță și a indicatorilor de urmărire
și monitorizarea interacțiunii jucătorului în
cadrul unui joc, software de calculator pentru
dezvoltarea de jocuri interactive folosind conturi
în rețelele sociale, software de calculator
pentru dezvoltarea și operarea jocurilor tip
multi-player, software de calculator pentru
sincronizarea jucătorilor pentru jocurile tip multi-
player, software de calculator pentru crearea și
întreținerea jocurilor cu clasament, sincronizare
de jucători, forumuri dinamice, produse virtuale,
sau valute virtuale, software de calculator pentru
realizarea componentelor server pentru jocuri.
35. Servicii de cercetare de piață, și anume,
furnizarea de valori privind traficul unei
pagini web, statistici, date privind activitatea
utilizatorilor și rapoarte cu privire la activitatea
utilizatorilor în rețelele sociale deschise și
în rețelele de jocuri, gestionare de fișiere
informatice.
38. Furnizarea accesului la sisteme de operare
găzduite și aplicații pe calculator prin Internet,
furnizarea accesului la baze de date, furnizarea
accesului multiplu la date pe Internet în
domeniile software-ului pentru jocuri.
42. Servicii de informatică dematerializată
(cloud computing) cu software folosit
pentru dezvoltarea, testarea, implementarea
și operarea jocurilor, servicii de informatică
dematerializată (cloud computing) cu software
folosit pentru dezvoltarea de software sau
aplicații, furnizarea online de instrumente
nedescărcabile pentru dezvoltarea de software,
furnizarea online de software nedescărcabil
pentru dezvoltare de cod, editare de cod,
testare de cod, selectarea și integrarea API-
ului (interfață de programare a aplicațiilor),
selectarea și integrarea modulelor, și/sau
implementarea și integrarea codului, furnizare
de servicii online de găzduire pentru software
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și jocuri, software ca serviciu (SaaS) cu
software pentru dezvoltarea, implementarea și
gestionarea jocurilor, software ca serviciu (SaaS)
cu API-uri (interfață de programare a aplicațiilor),
SDK-uri (seturi pentru dezvoltare de software)
și instrumente de dezvoltare software pentru
dezvoltarea de software de jocuri, software ca
serviciu (SaaS) cu software bazat pe cloud
pentru a fi folosit ca software sau cadru de
dezvoltare a aplicațiilor cu acces la API-uri
(interfață de programare a aplicațiilor) și date
bazate pe cloud, software ca serviciu (SaaS) cu
software pentru realizarea componentelor server
pentru jocuri, software ca serviciu (SaaS) cu
software pentru dezvoltarea de jocuri interactive
folosind conturi în rețelele sociale, software ca
serviciu (SaaS) cu software pentru dezvoltarea
și operarea jocurilor tip multi-player, software ca
serviciu (SaaS) cu software pentru sincronizarea
jucătorilor pentru jocurile tip multi-player,
software ca serviciu (SaaS) cu software pentru
crearea și întreținerea jocurilor cu clasament,
sincronizare de jucători, forumuri dinamice,
produse virtuale, sau valute virtuale, platformă
IT ca serviciu (PaaS) cu platforme de software
de calculator pentru dezvoltarea, găzduirea
și operarea jocurilor, platformă IT ca serviciu
(PaaS) cu platforme de software de calculator
pentru crearea și gestionarea conturilor și
profilurilor de utilizator ale jucătorilor, platformă
IT ca serviciu (PaaS) cu platforme de software
de calculator pentru crearea și întreținerea
jocurilor cu clasament, sincronizare de jucători,
forumuri dinamice, produse virtuale, sau valute
virtuale, consultanță în domeniul programelor
de calculator, asigurarea utilizării temporare
de instrumente online nedescărcabile pentru
dezvoltarea aplicațiilor de software de calculator,
asigurarea utilizării temporare de instrumente
online nedescărcabile de dezvoltare de software
pentru dezvoltarea jocurilor, servicii de pagini
web și software computerizat care permit
utilizatorilor și dezvoltatorilor să acceseze,
extragă și să organizeze informații referitoare
la oameni, companii, produse, piețe, industrii și
alte categorii, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru stocarea,
gestionarea, urmărirea, analizarea și raportarea
datelor, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru a facilita
comunicarea între colegii profesioniști, utilizatorii
și dezvoltatorii de jocuri, prestare de servicii de
furnizor de servicii de aplicații informatice (ASP)
cu software pentru colectarea, gestionarea,
automatizarea, integrarea, testarea, analizarea,
raportarea, direcționarea și urmărirea utilizării
aplicațiilor online și a rezultatelor de marketing
online și o mare varietate de date și informații,

prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (ASP), și anume, găzduire
de aplicații software de calculator pentru terți,
furnizor de servicii de aplicații informatice, și
anume, găzduirea, gestionarea, dezvoltarea,
analizarea și întreținerea de aplicații, software și
pagini web pentru terți în domeniul jocurilor.

───────

(210) M 2018 01505
(151) 07/03/2018
(732) ODIN FORCE SRL, STR. DRUMUL

TABEREI NR. 109, BL. A7, SC.
D, ET. 1, AP. 51, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ODIN FORCE

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.16;
26.11.22; 26.11.25; 27.05.01; 27.05.02

(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.

───────
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(210) M 2018 01506
(151) 07/03/2018
(732) SC COBALCESCU RESIDENCE

PROJECT SRL, STR. GEORGE
COŞBUC NR. 59, PAVILION
ADMINISTRATIV, CAM. 4,
JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110103, ARGEȘ, ROMANIA

(740) BROJBY PATENT INNOVATION,
STR. REPUBLICII BL. 212, SC,
D, ET. 2, AP. 11, JUD. ARGEŞ ,
PITEŞTI, 110176, RO.AR,
ROMANIA

(540)

I - PROJECTS

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, ciclamen,
cărămiziu, albastru turcoaz, negru

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────

(210) M 2018 01507
(151) 07/03/2018
(732) MIHAELA CORNELIA DRAGOTA

, STR. TURNUL EIFFEL NR.
13, SECTOR 2, 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)
EqiVen Forte Eqigeno

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

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.

───────

(210) M 2018 01508
(151) 07/03/2018
(732) FERAS HALAK, SOS. COLENTINA

NR. 83, BL. 85, SC. C, AP.
107, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MUSTAFA BATGI, STR. AVRAM
IANCU NR. 9, JUD. ILFOV, SAT
DOBROIEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
Dinosaur EGG

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

30. Biscuiți acoperiți cu ciocolată, Biscuiți cu
glazura de ciocolată.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri.

───────
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(210) M 2018 01509
(151) 07/03/2018
(732) MIHAELA CORNELIA DRAGOTA

, STR. TURNUL EIFFEL NR.
13, SECTOR 2, 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)
EqiDiurin Eqigeno

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

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.

───────

(210) M 2018 01510
(151) 07/03/2018
(732) FERAS HALAK, SOS. COLENTINA

NR. 83, BL. 85, SC. C, AP.
107, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MUSTAFA BATGI, STR. AVRAM
IANCU NR. 9, JUD. ILFOV, SAT
DOBROIEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
Lolly EGG

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

30. Biscuiți înveliți în ciocolată, biscuiți acoperiți
cu ciocolată.

───────

(210) M 2018 01511
(151) 07/03/2018
(732) FERAS HALAK, SOS. COLENTINA

NR. 83, BL. 85, SC. C, AP.
107, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MUSTAFA BATGI, STR. AVRAM
IANCU NR. 9, JUD. ILFOV, SAT
DOBROIEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
SWEET PONY EGG

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

30. Dulciuri (bomboane), bomboane (dulciuri),
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe.

───────

(210) M 2018 01512
(151) 07/03/2018
(732) SC CAPSEA & SPA SERV SRL,

STR. CAMELIEI NR. 2, BL. 45,
SC. B, AP. 39, PARTER, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

CAPSEA YACHTING

(531) Clasificare Viena: 26.03.23; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 01513
(151) 07/03/2018
(732) FERAS HALAK, SOS. COLENTINA

NR. 83, BL. 85, SC. C, AP.
107, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MUSTAFA BATGI, STR. AVRAM
IANCU NR. 9, JUD. ILFOV, SAT
DOBROIEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
PUPPY EGG

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

28. Figurine de jucărie (jucării).
30. Bomboane (dulciuri), dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe.

───────

(210) M 2018 01515
(151) 07/03/2018
(732) PANE & POMODORO SRL,

INTRAREA ROMA NR. 3, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pane & Pomodoro
-Stay Simple-

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 26.11.13

(591) Culori revendicate:roz, maro
(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.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,

seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 01516
(151) 07/03/2018
(732) Anadolu Egitim ve Sosyal

Yardim Vakfi - Saglik Tesisleri
Iktisadi Işletmesi, STR. FATIH
SULTAN MEHMET MAH. BALKAN
CAD. NR. 58, BUYAKA E BLOK
KAT: 6 TEPEÜSTÜ ÜMRANIYE,
ISTAMBUL, TURCIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A ROSETTI, NR.17, BIROU
314, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ANADOLU H
MEDICAL CENTER

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 26.04.18;
27.05.11

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
albastru deschis

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

44. Servicii ale clinicilor medicale.
───────
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(210) M 2018 01517
(151) 07/03/2018
(732) POLUX EXPRESS FACTORY SRL,

STR. LT MOGA NR. 16, HALA
H3, COMUNA DOBROEŞTI, SAT
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

WEI INOX

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
03.05.01; 03.05.24; 11.01.02

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

clase:
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material pentru
curăţare, sticlărie, porţelanuri, bureţi metalici,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 01518
(151) 07/03/2018
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA,

STR. ION MESTER NR. 10,
SC. 2, AP. 36, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400650, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
POLIDIAROM

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale de pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătorare,
fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2018 01519
(151) 07/03/2018
(732) GLOBAL TOBAC CO. LTD.,,

HONG KONG, UNIT 04, 7/F,
BRIGHT WAY TOWER, NO.33,
MONG KOK ROAD, KOWLOON,
CHINA

(740) Agentia de proprietate industriala
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)
REGINA

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

34. Hârtie absorbantă pentru pipe de tutun,
scrumiere pentru fumători, role de foi de
tutun, cutii de trabucuri, cutii de ţigări, tutun
masticabil, cutii de trabucuri, cleşti pentru
trabucuri, suporturi pentru trabucuri, brichete
pentru trabucuri cutii de ţigări, filtre pentru ţigări,
hârtie pentru ţigarete, role de hârtie pentru
ţigare: pipe pentru ţigarete, ţigarete, ţigarete care
conţin înlocuitori de tutun, cu excepţia celor
pentru uz medical, maşini de buzunar pentru
rularea ţigaretelor, ţigări din foi, trabucuri, cleşti
pentru trabucuri, filtre pentru ţigarete, pietre de
aprindere, recipiente de gaz pentru brichetele de
trabucuri, ierburi pentru fumat, cutii de umiditate
pentru trabucuri, brichete pentru fumători, cutii
de chibrituri, suporturi de chibrituri, muştiuc
pentru filtrele de ţigări, curăţitoare pentru pipele
de tutun, suporturi pentru pipele de tutun, pipe
de tutun, pungi cu tutun, brichete pentru fumători,
tutun de prizat, cutii pentru tutun de prizat,
scuipători pentru utilizatorii de tutun, muştiucuri
de ţigarete, muştiucuri din chihlimbar pentru
trabucuri şi suporturi de trabucuri, tutun, borcane
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de tutun, pipe de tutun, pungi de tutun, muştiucuri
din chihlimbar pentru trabucuri şi suporturi de
trabucuri.

───────

(210) M 2018 01520
(151) 07/03/2018
(732) GLOBAL TOBAC CO. LTD.,,

HONG KONG, UNIT 04, 7/F,
BRIGHT WAY TOWER, NO.33,
MONG KOK ROAD, KOWLOON,
CHINA

(740) Agentia de proprietate industriala
RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)

REGINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.09.02; 24.09.07

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

34. Hârtie absorbantă pentru pipe de tutun,
scrumiere pentru fumători, role de foi de
tutun, cutii de trabucuri, cutii de ţigări, tutun
masticabil, cutii de trabucuri, cleşti pentru
trabucuri, suporturi pentru trabucuri, brichete
pentru trabucuri cutii de ţigări, filtre pentru ţigări,
hârtie pentru ţigarete, role de hârtie pentru
ţigare: pipe pentru ţigarete, ţigarete, ţigarete care
conţin înlocuitori de tutun, cu excepţia celor
pentru uz medical, maşini de buzunar pentru
rularea ţigaretelor, ţigări din foi, trabucuri, cleşti
pentru trabucuri, filtre pentru ţigarete, pietre de
aprindere, recipiente de gaz pentru brichetele de
trabucuri, ierburi pentru fumat, cutii de umiditate
pentru trabucuri, brichete pentru fumători, cutii
de chibrituri, suporturi de chibrituri, muştiuc
pentru filtrele de ţigări, curăţitoare pentru pipele
de tutun, suporturi pentru pipele de tutun, pipe
de tutun, pungi cu tutun, brichete pentru fumători,

tutun de prizat, cutii pentru tutun de prizat,
scuipători pentru utilizatorii de tutun, muştiucuri
de ţigarete, muştiucuri din chihlimbar pentru
trabucuri şi suporturi de trabucuri, tutun, borcane
de tutun, pipe de tutun, pungi de tutun, muştiucuri
din chihlimbar pentru trabucuri şi suporturi de
trabucuri.

───────

(210) M 2018 01521
(151) 07/03/2018
(732) SC ICOVER PREMIUM SRL,

B-DUL UNIRII NR. 70, BL. J4,
SC. 3, ET. 6, AP. 82, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

iCover

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 01522
(151) 07/03/2018
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA,

STR. ION MESTER NR. 10,
SC. 2, AP. 36, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400650, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ŞTIRI DE ARGEŞ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 26.04.18

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01523
(151) 07/03/2018
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA,

STR. ION MESTER NR. 10,
SC. 2, AP. 36, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400650, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ŞTIRI DE IAŞI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 26.04.18

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 01524
(151) 07/03/2018
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA,

STR. ION MESTER NR. 10,
SC. 2, AP. 36, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400650, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZIARUL DE CRAIOVA

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

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

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01525
(151) 07/03/2018
(732) ASOCIATIA CENACLUL LITERAR

ARTISTIC LA STEAUA, STR.
CRIȘANA NR. 28, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ÎNTRE CHIN ȘI AMIN

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

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

───────

(210) M 2018 01526
(151) 07/03/2018
(732) SAVINI PIERSANTE, CETĂȚEAN

STRĂIN CU REZIDENȚĂ ÎN
ROMÂNIA, STR. MOȚILOR NR.
109, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ITALIA

(540)

savinidue your bathroom

(531) Clasificare Viena: 09.01.09; 26.11.13;
27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3025C, Pantone 319C)

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

11. Capace pentru vase de toaletă, capace
sanitare pentru vasul de toaletă.

───────

(210) M 2018 01527
(151) 07/03/2018
(732) SC SUD EST FLORA SRL, ALEEA

GHEORGHE DUMITRESCU NR.
19, CAMERA 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Art Flower

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 05.05.20;
05.05.21; 27.03.01; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
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16. Hârtie și carton, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare.

───────

(210) M 2018 01528
(151) 07/03/2018
(732) ION MARIN, STR. TRAIAN, NR.

150, JUD. VÂLCEA, DRĂGĂŞANI,
VALCEA, ROMANIA

(540)

multe piese

(531) Clasificare Viena: 14.07.09; 15.07.01;
15.07.03; 18.01.23; 27.05.01; 27.05.07;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis,
portocaliu, gri

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

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

───────

(210) M 2018 01529
(151) 07/03/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CHROMALORDS
The Lords of Colour

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 03.07.10;
03.07.15; 03.07.16; 03.07.24; 27.05.01

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

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.

───────

(210) M 2018 01530
(151) 07/03/2018
(732) ANTONIA JOHANNA SZABADOS,

BDUL. 1848 NR. 20, AP. 7, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 541236,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
sands

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

35. Servicii de agenție de publicitate.
───────
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(210) M 2018 01531
(151) 07/03/2018
(732) ZENTIVA GROUP A.S., U

KABELOVNY 130, 10, DOLNI
MECHOLUPY, PRAGA, 102 37,
CEHIA

(740) RATZA & RATZA SRL, B-DUL
A. I. CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056, RO.BU,
ROMANIA

(540)
DUTAZEN DUO

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2018 01532
(151) 07/03/2018
(732) COSMIN GIOSAN, STR. CALEA

TRANSILVANIEI NR. 13, JUD.
SUCEAVA, CÂMPULUNG
MOLDOVENESC, 725100,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

HANUL BUCOVINEI

(531) Clasificare Viena: 09.01.09; 25.01.10;
25.01.19; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────



EratăReferitor la depozitul M 2018/001347 din data de 01.03.2018, publicat la data de
08.03.2018, clasa 20 are următorul cuprins:
Dispozitive de fixare pentru ţevi, conectori şi suporturi, nu din metal, feronerie
nemetalică şi anume: fitinguri nemetalice pentru uşi, ferestre şi mobilă, mânere
nemetalice, piuliţe nemetalice, încuietori nemetalice, încuietori nemetalice
pentru vehicule cu excepţia celor electrice, dibluri nemetalice, buşoane
nemetalice, nituri nemetalice, şuruburi nemetalice, opritori nemetalice, garnituri
nemetalice pentru uşi, ferestre şi porţi.


