
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
07/11/2018

PUBLICATE ÎN DATA DE 14/11/2018



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2018

2

Cereri Mărci publicate în 14/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07387 07/11/2018 HORIA IONUT OLINIC FESTIVALUL ANTIC

TAMASIDAVA

2 M 2018 07392 07/11/2018 SMOOTERIA SRL SMOOTERIA

3 M 2018 07447 07/11/2018 RESTART ENERGY
DEMOCRACY SRL

#EliberamEnergia.

4 M 2018 07448 07/11/2018 SC SEREX SRL Papilla

5 M 2018 07449 07/11/2018 SC VIA VITICOLA SRL novio

6 M 2018 07450 07/11/2018 DIANA-IRENA BELBITA Printesa Razboinica

7 M 2018 07452 07/11/2018 ALINA ROXANA IONESCU Zile cu Stil zi de zi, zi-le tot ce ai
de spus! cu stil!

8 M 2018 07453 07/11/2018 THE PHONE CLOSET SRL THE PHONE CLOSET

9 M 2018 07456 07/11/2018 HCT TRONIC SA H HCT TRONIC Household

RESEARCH CO S.R.L.
TRANSYLVANIA AIR FRESH
AIR FROM THE LAND OF
VAMPIRES

18 M 2018 07466 07/11/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

BCR MERIT CARD

19 M 2018 07467 07/11/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

MERIT CARD BCR

20 M 2018 07468 07/11/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

BCR Merit Card

21 M 2018 07469 07/11/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Merit Card BCR

22 M 2018 07470 07/11/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

BCR merit card

Components for Tomorrow

10 M 2018 07457 07/11/2018 SC DOMENIUL MUNTEAN SRL VINURI DE POVESTE

11 M 2018 07458 07/11/2018 Katarzyna Anna Pajak WheelMasters

12 M 2018 07459 07/11/2018 ELANTIS FARMA SRL Adult Guard3

13 M 2018 07460 07/11/2018 AGRESSIONE GROUP S.A. speedy

14 M 2018 07461 07/11/2018 SC SELARI INVESTMENT SRL LIDO' S BRASSERIE

15 M 2018 07462 07/11/2018 S.C. ALCOVIN S.R.L. O poveste în fiecare picătură.

16 M 2018 07464 07/11/2018 Andrei - Vasile Lazăr IFZ

17 M 2018 07465 07/11/2018 APUSENI MOUNTAINS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 07471 07/11/2018 BANCA COMERCIALA

ROMANA S.A.
merit card BCR

24 M 2018 07472 07/11/2018 APUSENI MOUNTAINS
RESEARCH CO S.R.L.

LOTUS THERMAL SPRING
WATER

25 M 2018 07473 07/11/2018 INTERNATIONAL
INDEPENDENT SCHOOLS
AUTHORITY LIMITED

A.C.E. AMERICAN CULTURAL
EDUCATION

26 M 2018 07474 07/11/2018 ION FANDARAC Clubul Eminescu

27 M 2018 07475 07/11/2018 BANCA TRANSILVANIA S.A. BT neobank

28 M 2018 07476 07/11/2018 BANCA TRANSILVANIA S.A. BT NEOBANK

29 M 2018 07477 07/11/2018 BANCA TRANSILVANIA S.A. NEO BT

30 M 2018 07478 07/11/2018 BANCA TRANSILVANIA S.A. neo BT

31 M 2018 07479 07/11/2018 IOAN-EMILIAN LASCAN ZuZZy

32 M 2018 07481 07/11/2018 SERGIU LUCIAN BARBIERU My Optik

33 M 2018 07486 07/11/2018 SOCIETATEA COMPANIILOR
HOTELIERE GRAND SRL

THE GRAND HERITAGE
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(210) M 2018 07387
(151) 07/11/2018
(732) HORIA IONUT OLINIC, STR. N.

BĂLCESCU NR. 5, SC. E, AP.
6, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
FESTIVALUL ANTIC

TAMASIDAVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 07392
(151) 07/11/2018
(732) SMOOTERIA SRL, BD. NICOLAE

TITULESCU NR. 2, AP. 66, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
SMOOTERIA

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

43. Servicii de restaurant şi bar.
───────

(210) M 2018 07447
(151) 07/11/2018
(732) RESTART ENERGY DEMOCRACY

SRL, STR. GHEORGHE DOJA
NR. 11, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

(540)
#EliberamEnergia.

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 07448
(151) 07/11/2018
(732) SC SEREX SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, JUD. ILFOV,
DEPOZIT CC10A, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Papilla

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.12

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

clase:
8. Cuțite, furculițe și linguri, tacâmuri.
11. Aparate de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, aparate de iluminat.
21. Ustensile și recipiente de menaj sau de
bucătărie, sticlărie, porțelan și faianță, oale sub
presiune neelectrice, bazine (recipiente), linguri
de amestecat, pentru bucătărie, sticle, boluri
din sticlă, cutii din sticlă, ceramică pentru uz
casnic, ornamente din porțelan, servicii de cafea
(veselă), recipiente pentru uz casnic sau pentru
bucătărie, oale de gătit, cristal (pahare), cești,
carafe, pahare de băut, vase din sticlă, sticle
(recipiente), căni, farfurii de masă, veselă, alta
decât cuțite, furculițe și linguri.
35. Servicii de aprovizionare, respectiv
cumpărare și vânzare pentru terti, servicii
de import-export, servicii oferite de un
lanț de magazine, închiriere mașini si
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echipamente de birou, servicii de desfacere,
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross și en-detail,
servicii de aprovizionare pentru terți (servicii
de achiziție), organizare de expoziții, târguri,
prezentări de produse și servicii cu scop
comercial și publicitar, prezentarea, difuzarea și
distribuirea materialelor de orice tip și pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eșantioane,
prin corespondență, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o rețea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicații, punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăți de produse de larg
consum (cu excepția transportului), permițând
în mod convenabil consumatorilor să vadă și
să cumpere, în magazine, lanț de magazine,
la standuri, ori pe bază de comandă prin
poștă, internet, on-line sau prin alte mijloace de
comunicații, achiziție de bunuri și servicii pentru
alte intreprinderi, licențe de produse pentru terți,
toate acestea și pentru produsele enumerate în
clasele 8,11,21.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare și distribuție de mărfuri,
ambalarea produselor, distribuirea de colete,
distribuirea de produse, depozitarea produselor,
descărcarea mărfurilor, livrarea mărfurilor, livrare
de mărfuri comandate prin corespondență,
înmagazinare, toate aceste servicii și pentru
produsele enumerate în clasele 8,11,21.

───────

(210) M 2018 07449
(151) 07/11/2018
(732) SC VIA VITICOLA SRL, STR.

GENERAL CONSTANTIN
BUDIŞTEANU NR. 26, CORP
A1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
novio

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07450
(151) 07/11/2018
(732) DIANA-IRENA BELBITA, COMUNA

CORCOVA, JUD. MEHEDINȚI,
SAT MĂRU ROȘU, MEHEDINȚI,
ROMANIA

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

(540)

Printesa Razboinica

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.07;
27.05.01; 27.05.07

(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).
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).

───────
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(210) M 2018 07452
(151) 07/11/2018
(732) ALINA ROXANA IONESCU, STR.

COPĂCENI NR. 1, BL. L22, SC. A,
AP. 10, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Zile cu Stil zi de zi, zi-le

tot ce ai de spus! cu stil!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri și emisiuni tv.
38. Servicii de comunicare prin bloguri online.
41. Producția de programe tv, servicii de scriere
prin bloguri, divertisment.

───────

(210) M 2018 07453
(151) 07/11/2018
(732) THE PHONE CLOSET SRL,

STR. IULIU MANIU NR. 16,
BL. 14, SC. C1, ET. 9, AP. 98,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061105,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE PHONE CLOSET

(531) Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Huse de tip flip pentru telefoane mobile, huse
cu clapetă pentru smartphone-uri, huse pentru
telefoane, căști pentru telefoane, aAdaptoare
pentru telefoane, baterii pentru telefoane,
conectoare pentru telefoane, baterii pentru
telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, fețe pentru telefoane

celulare, difuzoare pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane mobile, etuiuri pentru
telefoanele celulare, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, huse pentru telefoane (special
adaptate), suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, cutii adaptate pentru telefoane mobile,
cabluri USB pentru telefoane mobile, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, memorii externe
pentru telefoane celulare, dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, huse din piele pentru
telefoane mobile, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, stații de andocare pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, stații de andocare pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, dispozitive „mâini-libere" pentru
telefoane celulare, huse din piele pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, dispozitive "mâini
libere" (hands-free) pentru telefoane mobile,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, microfoane de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
huse din pânză sau material textil pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
tocuri pentru telefoane mobile din piele sau din
imitații de piele, ceasuri de mână cu aparate GPS
(ceasuri inteligente).
14. Bijuterii, cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
inele (bijuterii), medalioane (bijuterii), amulete
(bijuterii), coliere (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
bijuterii personale, bijuterii fantezie, bijuterii
emailate, bijuterii-pandantive, broșe (bijuterii),
ace (bijuterii), camee (bijuterii), bijuterii pentru
cap, accesorii pentru bijuterii, broșe decorative
(bijuterii), bijuterii de damă, bijuterii la comandă,
cutii pentru bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii
pentru față, bijuterii pentru copii, bijuterii de
corp, bijuterii din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, casete de bijuterii,
nemetalice, ace de rever (bijuterii), bijuterii
pentru împodobire personală, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, bijuterii confecționate din
metale neprețioase, talismane (bijuterii) din
metale comune, bijuterii placate cu metale
prețioase, cutii de prezentare pentru bijuterii,
cutii din piele pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii, din metal, inele (bijuterii) confecționate
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din metale neprețioase, brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), ceasuri
de mână, ceasuri de mână elegante, ceasuri
și ceasuri de mână în general, curele pentru
ceasuri de mână, carcase de ceasuri de mână,
brățări pentru ceasuri de mână, casete pentru
ceasuri de mână, cutii pentru ceasuri de mână și
ceasornice, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, articole de bijuterie, ceasornice și
ceasuri de mână, cutii pentru ceasuri de perete
și de mână.

───────

(210) M 2018 07456
(151) 07/11/2018
(732) HCT TRONIC SA, BD. MUNCII NR.

16, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

H HCT TRONIC Household
Components for Tomorrow

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.01;
27.05.21; 27.05.22; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (HEX=#939b9e),
mov (HEX=#823c82)

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor.

───────

(210) M 2018 07457
(151) 07/11/2018
(732) SC DOMENIUL MUNTEAN SRL,

STRADA: STR. GHEORGHE
GRIGORE CANTACUZINO NR.
115-117, CORP C2, CAM 4, ET. 1,
JUDEŢUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT MIHAELA GĂVENEA,
STR. POET PANAIT CERNA NR.
10, BL. M43, SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030994

(540)
VINURI DE POVESTE

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corepondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2018 07458
(151) 07/11/2018
(732) Katarzyna Anna Pajak, STR.

DOAMNA GHICA NR. 30, BL. 11
SUD, SC. A, AP. 19, ET.6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
WheelMasters

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, protecţie anticoroziv pentru vehicule,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
vopsire, interioară şi exterioară, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reşaparea
anvelopelor, protecţia anticorozivă, sablare,
echilibrarea anvelopelor, lăcuirea, gresarea
vehiculelor/lubrifierea vehiculelor, spălarea
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vehiculelor, lustruirea vehiculelor, întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), vopsire vehicule,
recondiţionare jante, vibrofinisare jante, strunjire
jante, vopsire electrostatică jante.
40. Tratarea materialelor, abraziune, lustruirea
prin abraziune, placare cu crom, servicii de
vopsire, gravare, poleire, şlefuire, trasarea cu
laserul, laminare, tratarea metalului, placarea
cu nichel, servicii de sablare, vulcanizare
(tratamentul materialelor), servicii de sudare.

───────

(210) M 2018 07459
(151) 07/11/2018
(732) ELANTIS FARMA SRL, STR.

CIOBANULUI NR. 133, JUDEŢ
ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET DE AVOCAT
ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Adult Guard3

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12; 26.04.18

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse

pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
angro pentru produse farmaceutice preparate
veterinare şi sanitare şi medicale.

───────

(210) M 2018 07460
(151) 07/11/2018
(732) AGRESSIONE GROUP S.A., STR.

TĂIETURA TURCULUI NR. 47,
PARCUL INDUSTRIAL TETAROM
I, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

speedy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(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
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 07461
(151) 07/11/2018
(732) SC SELARI INVESTMENT SRL,

INTR. SELARI NR. 3-5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LIDO' S BRASSERIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

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

───────

(210) M 2018 07462
(151) 07/11/2018
(732) S.C. ALCOVIN S.R.L., STR.

VITICULTORI NR. 2, JUDEŢ
TULCEA, MĂCIN, TULCEA,
ROMANIA

(540)

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Măcin.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 07464
(151) 07/11/2018
(732) Andrei - Vasile Lazăr, STRADA:

MIRON COSTIN, NUMAR: 12A,
JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430074, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

IFZ

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

O poveste în fiecare picătură.
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(210) M 2018 07465
(151) 07/11/2018
(732) APUSENI MOUNTAINS

RESEARCH CO S.R.L., STRADA:
MIHAIL KOGĂLNICEANU, NUMAR:
49A, JUDET: BIHOR, ORADEA,
410094, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIA AIR
FRESH AIR FROM THE
LAND OF VAMPIRES

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar.

───────

(210) M 2018 07466
(151) 07/11/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., CALEA VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3

, BUCURESTI, 030023,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BCR MERIT CARD

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 07467
(151) 07/11/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., CALEA VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3

, BUCURESTI, 030023,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MERIT CARD BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 07468
(151) 07/11/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., CALEA VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3

, BUCURESTI, 030023,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BCR Merit Card

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2018

(210) M 2018 07469
(151) 07/11/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., CALEA VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3

, BUCURESTI, 030023,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Merit Card BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 07470
(151) 07/11/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., CALEA VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3

, BUCURESTI, 030023,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BCR merit card

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 07471
(151) 07/11/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., CALEA VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3

, BUCURESTI, 030023,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
merit card BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 07472
(151) 07/11/2018
(732) APUSENI MOUNTAINS

RESEARCH CO S.R.L., STRADA:
MIHAIL KOGĂLNICEANU, NUMAR:
49A, JUDET: BIHOR, ORADEA,
410094, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR. 12, AP. 3,
MARAMUREȘ., BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

LOTUS THERMAL
SPRING WATER

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar.

───────
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(210) M 2018 07473
(151) 07/11/2018
(732) INTERNATIONAL INDEPENDENT

SCHOOLS AUTHORITY LIMITED,
156-156 SACKVILLE ROAD, EAST
SUSSEX, HOVE, BRIGHTON AND
HOVE, UNITED KINGDOM, BN3 7
AG

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
A.C.E. AMERICAN

CULTURAL EDUCATION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicare şi editare de materiale tipărite,
incluzând reviste, cărţi, ziare, altele decât texte
publicitare, servicii de publicare electronică,
producţie de filme cinematografice, programe
radio şi de televiziune, servicii de reporteri de
ştiri, servicii de raportare fotografică, fotografie,
traducere.

───────

(210) M 2018 07474
(151) 07/11/2018
(732) ION FANDARAC, BD. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 29A, BL.
N22, SC. 2, AP. 38, SECTOR
3 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Clubul Eminescu

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.05;
27.05.01; 27.05.02

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

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

───────

(210) M 2018 07475
(151) 07/11/2018
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIŢIU NR. 8,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BT neobank

(531) Clasificare Viena: 24.01.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roșu, galben

(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 pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
discuri de vinii, compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de înregistrare digitale,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere, maşini
de adunat (calculat), roboţi telefonici, receptoare
audio şi video, interfeţe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), cititoare de coduri de bare,
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maşini de calculat, genţi adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuţe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate şi
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru, asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
maşini de dictare (dictating machines), asistenţi
personali digitali (APD), busole, unităţi de disc
pentru calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
DVD playere, pixuri electronice (unităţi de afişare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brăţări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căşti de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente) / carduri inteligente (carduri cu
circuite integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfeţe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale /
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneţi,
lupe (optică), compasuri / busole marine,
carduri de memorie pentru aparatele de jocuri
video, microfoane, telefoane mobile / celulare /
telefoane celulare, modemuri, maşini de numărat
şi sortat bani, aparate de monitorizare, altele

decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri / suporturi pentru mouse, calculator
tip notebook, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), calculatoare de buzunar,
playere media portabile, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, folii de
protecţie adaptate pentru ecranele de calculator,
folii de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, radiouri, scanere (echipamente de
procesare a datelor), dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), huse pentru
laptopuri, inele inteligente, ochelari inteligenţi,
telefoane inteligente, ceasuri inteligente, tocuri
pentru ochelari, lanţuri pentru ochelari, fluiere
pentru sporturi, echere pentru măsurare,
casetofoane portabile, ochelari de soare,
calculatoare tip tabiet, materiale didactice, roboţi
de învăţare, receptoare de telefon, aparate de
telefon, calculatoare client subțire (thin client) ,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
unități flash USB, casete video, casete cu jocuri
video, calculatoare purtabile.
36. Servicii bancare, servicii bancare online
(home banking), asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
bancare de economisire, emiterea ccrdurilor de
debit şi de credit, servicii de finanţare, analiză
financiară, consultanţă financiară, informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanţii pentru
cauţiune, brokeraj, brokeraj cu acţiuni şi titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară /
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanţarea contractelor în rate,
finanţarea contractelor de achiziţii în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanţii,
servicii de garanţii, servicii de consultanţă în
ceea ce priveşte debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanţă pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiţii de capital,
investiţii de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
comunicare electronică prin spaţii de chat,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/11/2018

linii de chat şi forumuri pe internet, servicii
de comunicare prin răspuns vocal interactiv
(IVR), servicii de comunicare online, transmitere
de fişiere în format electronic, transmitere de
informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transmitere electronică de mesaje,
date şi documente, servicii de comunicaţii
telefonice oferite pentru linii telefonice de
asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi
pentru call center-uri, comunicare prin mijloace
electronice, servicii de transmisie securizată
de date, sunete şi imagini, servicii interactive
de comunicaţii, transmitere de date, mesaje şi
informaţii, telecomunicaţii, furnizarea accesului
la bazele de date, comunicaţii prin telegrame,
comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
telefoanele celulare, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze
de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, furnizarea
de forumuri online, flux continuu (streaming)
de date, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea competiţiilor sportive,
informaţii referitoare la educaţie, servicii
educaţionale, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de instruire,
organizarea de campanii educaţionale, servicii
de amuzament, servicii de divertisment,
informaţii despre divertisment, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de împrumut ale bibliotecii, servicii de
bibliotecă mobilă, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea

online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea
facilităţilor de recreere, informaţii despre
posibilităţile de recreere, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2018 07476
(151) 07/11/2018
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIŢIU NR. 8,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BT NEOBANK

(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 pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
discuri de vinii, compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de înregistrare digitale,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere, maşini
de adunat (calculat), roboţi telefonici, receptoare
audio şi video, interfeţe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), cititoare de coduri de bare,
maşini de calculat, genţi adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuţe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate şi
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
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pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru, asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
maşini de dictare (dictating machines), asistenţi
personali digitali (APD), busole, unităţi de disc
pentru calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
DVD playere, pixuri electronice (unităţi de afişare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brăţări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căşti de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente) / carduri inteligente (carduri cu
circuite integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfeţe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale /
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneţi,
lupe (optică), compasuri / busole marine,
carduri de memorie pentru aparatele de jocuri
video, microfoane, telefoane mobile / celulare /
telefoane celulare, modemuri, maşini de numărat
şi sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri / suporturi pentru mouse, calculator
tip notebook, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), calculatoare de buzunar,
playere media portabile, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, folii de
protecţie adaptate pentru ecranele de calculator,
folii de protecţie adaptate pentru telefoanele

inteligente, radiouri, scanere (echipamente de
procesare a datelor), dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), huse pentru
laptopuri, inele inteligente, ochelari inteligenţi,
telefoane inteligente, ceasuri inteligente, tocuri
pentru ochelari, lanţuri pentru ochelari, fluiere
pentru sporturi, echere pentru măsurare,
casetofoane portabile, ochelari de soare,
calculatoare tip tabiet, materiale didactice, roboţi
de învăţare, receptoare de telefon, aparate de
telefon, calculatoare client subțire (thin client) ,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
unități flash USB, casete video, casete cu jocuri
video, calculatoare purtabile.
36. Servicii bancare, servicii bancare online
(home banking), asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
bancare de economisire, emiterea ccrdurilor de
debit şi de credit, servicii de finanţare, analiză
financiară, consultanţă financiară, informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanţii pentru
cauţiune, brokeraj, brokeraj cu acţiuni şi titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară /
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanţarea contractelor în rate,
finanţarea contractelor de achiziţii în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanţii,
servicii de garanţii, servicii de consultanţă în
ceea ce priveşte debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanţă pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiţii de capital,
investiţii de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
comunicare electronică prin spaţii de chat,
linii de chat şi forumuri pe internet, servicii
de comunicare prin răspuns vocal interactiv
(IVR), servicii de comunicare online, transmitere
de fişiere în format electronic, transmitere de
informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transmitere electronică de mesaje,
date şi documente, servicii de comunicaţii
telefonice oferite pentru linii telefonice de
asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi
pentru call center-uri, comunicare prin mijloace
electronice, servicii de transmisie securizată
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de date, sunete şi imagini, servicii interactive
de comunicaţii, transmitere de date, mesaje şi
informaţii, telecomunicaţii, furnizarea accesului
la bazele de date, comunicaţii prin telegrame,
comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
telefoanele celulare, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze
de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, furnizarea
de forumuri online, flux continuu (streaming)
de date, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea competiţiilor sportive,
informaţii referitoare la educaţie, servicii
educaţionale, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de instruire,
organizarea de campanii educaţionale, servicii
de amuzament, servicii de divertisment,
informaţii despre divertisment, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de împrumut ale bibliotecii, servicii de
bibliotecă mobilă, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea
facilităţilor de recreere, informaţii despre
posibilităţile de recreere, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2018 07477
(151) 07/11/2018
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIŢIU NR. 8,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE STAICOVICI
NR. 14, ET. 1, AP. 1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NEO BT

(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 pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
discuri de vinii, compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de înregistrare digitale,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere, maşini
de adunat (calculat), roboţi telefonici, receptoare
audio şi video, interfeţe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), cititoare de coduri de bare,
maşini de calculat, genţi adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuţe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate şi
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru, asistenţii personali
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digitali (APD), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
maşini de dictare (dictating machines), asistenţi
personali digitali (APD), busole, unităţi de disc
pentru calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
DVD playere, pixuri electronice (unităţi de afişare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brăţări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căşti de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente) / carduri inteligente (carduri cu
circuite integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfeţe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale /
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneţi,
lupe (optică), compasuri / busole marine,
carduri de memorie pentru aparatele de jocuri
video, microfoane, telefoane mobile / celulare /
telefoane celulare, modemuri, maşini de numărat
şi sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri / suporturi pentru mouse, calculator
tip notebook, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), calculatoare de buzunar,
playere media portabile, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, folii de
protecţie adaptate pentru ecranele de calculator,
folii de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, radiouri, scanere (echipamente de
procesare a datelor), dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), huse pentru
laptopuri, inele inteligente, ochelari inteligenţi,
telefoane inteligente, ceasuri inteligente, tocuri
pentru ochelari, lanţuri pentru ochelari, fluiere
pentru sporturi, echere pentru măsurare,
casetofoane portabile, ochelari de soare,
calculatoare tip tabiet, materiale didactice, roboţi
de învăţare, receptoare de telefon, aparate de
telefon, calculatoare client subțire (thin client) ,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),

unități flash USB, casete video, casete cu jocuri
video, calculatoare purtabile.
36. Servicii bancare, servicii bancare online
(home banking), asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
bancare de economisire, emiterea ccrdurilor de
debit şi de credit, servicii de finanţare, analiză
financiară, consultanţă financiară, informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanţii pentru
cauţiune, brokeraj, brokeraj cu acţiuni şi titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară /
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanţarea contractelor în rate,
finanţarea contractelor de achiziţii în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanţii,
servicii de garanţii, servicii de consultanţă în
ceea ce priveşte debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanţă pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiţii de capital,
investiţii de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
comunicare electronică prin spaţii de chat,
linii de chat şi forumuri pe internet, servicii
de comunicare prin răspuns vocal interactiv
(IVR), servicii de comunicare online, transmitere
de fişiere în format electronic, transmitere de
informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transmitere electronică de mesaje,
date şi documente, servicii de comunicaţii
telefonice oferite pentru linii telefonice de
asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi
pentru call center-uri, comunicare prin mijloace
electronice, servicii de transmisie securizată
de date, sunete şi imagini, servicii interactive
de comunicaţii, transmitere de date, mesaje şi
informaţii, telecomunicaţii, furnizarea accesului
la bazele de date, comunicaţii prin telegrame,
comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
telefoanele celulare, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze
de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, închirierea
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aparatelor de trimitere a mesajelor, furnizarea
de forumuri online, flux continuu (streaming)
de date, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea competiţiilor sportive,
informaţii referitoare la educaţie, servicii
educaţionale, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de instruire,
organizarea de campanii educaţionale, servicii
de amuzament, servicii de divertisment,
informaţii despre divertisment, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de împrumut ale bibliotecii, servicii de
bibliotecă mobilă, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea
facilităţilor de recreere, informaţii despre
posibilităţile de recreere, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2018 07478
(151) 07/11/2018
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIŢIU NR. 8,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

neo BT

(531) Clasificare Viena: 24.01.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roșu, galben

(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 pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
discuri de vinii, compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de înregistrare digitale,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere, maşini
de adunat (calculat), roboţi telefonici, receptoare
audio şi video, interfeţe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), cititoare de coduri de bare,
maşini de calculat, genţi adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuţe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate şi
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
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dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru, asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
maşini de dictare (dictating machines), asistenţi
personali digitali (APD), busole, unităţi de disc
pentru calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
DVD playere, pixuri electronice (unităţi de afişare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brăţări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căşti de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente) / carduri inteligente (carduri cu
circuite integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfeţe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale /
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneţi,
lupe (optică), compasuri / busole marine,
carduri de memorie pentru aparatele de jocuri
video, microfoane, telefoane mobile / celulare /
telefoane celulare, modemuri, maşini de numărat
şi sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri / suporturi pentru mouse, calculator
tip notebook, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), calculatoare de buzunar,

playere media portabile, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, folii de
protecţie adaptate pentru ecranele de calculator,
folii de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, radiouri, scanere (echipamente de
procesare a datelor), dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), huse pentru
laptopuri, inele inteligente, ochelari inteligenţi,
telefoane inteligente, ceasuri inteligente, tocuri
pentru ochelari, lanţuri pentru ochelari, fluiere
pentru sporturi, echere pentru măsurare,
casetofoane portabile, ochelari de soare,
calculatoare tip tabiet, materiale didactice, roboţi
de învăţare, receptoare de telefon, aparate de
telefon, calculatoare client subțire (thin client) ,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
unități flash USB, casete video, casete cu jocuri
video, calculatoare purtabile.
36. Servicii bancare, servicii bancare online
(home banking), asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
bancare de economisire, emiterea ccrdurilor de
debit şi de credit, servicii de finanţare, analiză
financiară, consultanţă financiară, informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanţii pentru
cauţiune, brokeraj, brokeraj cu acţiuni şi titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară /
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanţarea contractelor în rate,
finanţarea contractelor de achiziţii în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanţii,
servicii de garanţii, servicii de consultanţă în
ceea ce priveşte debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanţă pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiţii de capital,
investiţii de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
comunicare electronică prin spaţii de chat,
linii de chat şi forumuri pe internet, servicii
de comunicare prin răspuns vocal interactiv
(IVR), servicii de comunicare online, transmitere
de fişiere în format electronic, transmitere de
informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transmitere electronică de mesaje,
date şi documente, servicii de comunicaţii
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telefonice oferite pentru linii telefonice de
asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi
pentru call center-uri, comunicare prin mijloace
electronice, servicii de transmisie securizată
de date, sunete şi imagini, servicii interactive
de comunicaţii, transmitere de date, mesaje şi
informaţii, telecomunicaţii, furnizarea accesului
la bazele de date, comunicaţii prin telegrame,
comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
telefoanele celulare, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze
de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, furnizarea
de forumuri online, flux continuu (streaming)
de date, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea competiţiilor sportive,
informaţii referitoare la educaţie, servicii
educaţionale, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de instruire,
organizarea de campanii educaţionale

───────

(210) M 2018 07479
(151) 07/11/2018
(732) IOAN-EMILIAN LASCAN, STR.

ORHEI NR. 9, BL. T3, SC. B, AP.
18, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

ZuZZy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
32. Sucuri.

───────

(210) M 2018 07481
(151) 07/11/2018
(732) SERGIU LUCIAN BARBIERU,

STR. BISERICA SF. NECULAI
NR. 28, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

My Optik

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.01;
29.01.05

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

9. Aparate pentru curățarea lentilelor de contact,
apărători pentru ochelari, apărători pentru ochi,
brațe de ochelari, casete pentru lentile de
contact, cordoane pentru ochelari, cutii pentru
lentile, cutii pentru lentilele de contact, etuiuri
adaptate pentru lentile de contact, etuiuri de
ochelari, etuiuri pentru ochelari fără brațe,
lănțișoare pentru ochelari fără brațe, lentile
de contact, etuiuri pentru ochelari de soare,
lănțișoare pentru ochelari de soare, lentile optice
pentru ochelarii de soare, lentile pentru ochelari
de soare, ochelari cu lentile de soare atașabile
(clip-on), ochelari de soare în ton cu moda, rame
pentru ochelari de soare, șnururi pentru ochelari
de soare, tocuri de ochelari de vedere, tocuri
pentru ochelari de vedere și de soare.

───────

(210) M 2018 07486
(151) 07/11/2018
(732) SOCIETATEA COMPANIILOR

HOTELIERE GRAND SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

THE GRAND HERITAGE

(531) Clasificare Viena: 25.01.18; 25.07.02;
25.12.25; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

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

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

35. Servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, coordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.

───────


