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Cereri Mărci publicate în 15/05/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02999 08/05/2018 SC LIBRA INTERNET BANK SA LIBRA ENERGIZE

2 M 2018 03000 08/05/2018 SC LIBRA INTERNET BANK SA enjoy

3 M 2018 03001 08/05/2018 SC LIBRA INTERNET BANK SA enjoy

4 M 2018 03002 08/05/2018 SC LIBRA INTERNET BANK SA LIBRA ENERGIZE

5 M 2018 03003 08/05/2018 PK SEPIA SA AVALON ESTATE

6 M 2018 03004 08/05/2018 MADALIN SORIN TUDORAN T TMS

7 M 2018 03005 08/05/2018 ŞTEFAN CRISTIAN POPESCU VIATA LANGA MARE

8 M 2018 03006 08/05/2018 STEFAN CRISTIAN POPA APROAPE DE VALURI

9 M 2018 03007 08/05/2018 TEOFIL CÂMPEAN Junona

10 M 2018 03008 08/05/2018 IONELA-PATRICIA DAVID VESPAN PÂINE DE CASĂ
TRADIȚIONALĂ C.A.P.
SALONTA

11 M 2018 03009 08/05/2018 SC CAROLI BRANDS SRL creata din apreciere

12 M 2018 03010 08/05/2018 SC CAROLI BRANDS SRL din apreciere pentru tine

13 M 2018 03011 08/05/2018 SC CAROLI BRANDS SRL Sissi, creata din apreciere

14 M 2018 03012 08/05/2018 SC CAROLI BRANDS SRL Sissi, creata din apreciere pentru
tine

15 M 2018 03013 08/05/2018 CAROLI BRANDS SRL Sissi, din apreciere pentru tine

16 M 2018 03014 08/05/2018 SC INSTITUTUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURĂ SRL

PROPOLIV

17 M 2018 03015 08/05/2018 SC INSTITUTUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURĂ SRL

VI-FORT INSTITUTUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURĂ
Asociaţia Crescătorilor de Albine
din România I.C.D.A. 1974

18 M 2018 03016 08/05/2018 SC INSTITUTUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURĂ SRL

PROPODERM

19 M 2018 03017 08/05/2018 SC INSTITUTUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURĂ SRL

PROTOFIL-STIM

20 M 2018 03018 08/05/2018 SC INSTITUTUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURĂ SRL

APIFITOPROT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2018 03019 08/05/2018 MAROZA NATURAL SRL MAROZA NATURAL

22 M 2018 03020 08/05/2018 DUMITRU VÂRGĂ CRAMA DIN DEAL

23 M 2018 03021 08/05/2018 DUMITRU VÂRGĂ PECETEA

24 M 2018 03022 08/05/2018 WILLY MEDIA STYLE SRL CREATIVE FOOD FESTIVAL
FOOD VAN WILLY MEDIA
STYLE MEDIA STYLE STUDIO

25 M 2018 03023 08/05/2018 BOGDAN ALEXANDRU
MUGESCU

THE BEER INSTITUTE - LIFE IS
BREWTIFUL

26 M 2018 03025 08/05/2018 SC RESTAURANT BACOLUX
SRL

Diana Resort Sanatate pentru
trup si suflet

27 M 2018 03026 08/05/2018 Jürgen Hruschka ensana

28 M 2018 03027 08/05/2018 SC STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ

29 M 2018 03028 08/05/2018 SC STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ

30 M 2018 03029 08/05/2018 YASSER KASEM KHAN

31 M 2018 03030 08/05/2018 INFINICOM HUB SRL DENTINTEL

32 M 2018 03031 08/05/2018 VIOLETA GOREA DOR DE BUNICA

33 M 2018 03032 08/05/2018 NYRVUSANO
PHARMACEUTICALS SRL

Migrenyr

34 M 2018 03033 08/05/2018 Valentin Vasile TOP TRAINER

35 M 2018 03034 08/05/2018 Japan Tobacco Inc. REYNO
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(210) M 2018 02999
(151) 08/05/2018
(732) SC LIBRA INTERNET BANK

SA, STR. SEMILUNEI NR. 4-6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020797,
ROMANIA

(540)

LIBRA ENERGIZE

(531) Clasificare Viena: 15.09.02; 24.17.05;
25.01.19; 26.04.09; 26.07.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2018 03000
(151) 08/05/2018
(732) SC LIBRA INTERNET BANK

SA, STR. SEMILUNEI NR. 4-6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020797,
ROMANIA

(540)

enjoy

(531) Clasificare Viena: 24.17.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2018 03001
(151) 08/05/2018
(732) SC LIBRA INTERNET BANK

SA, STR. SEMILUNEI NR. 4-6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020797,
ROMANIA

(540)

enjoy

(531) Clasificare Viena: 24.17.17; 27.05.01;
27.05.02

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────
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(210) M 2018 03002
(151) 08/05/2018
(732) SC LIBRA INTERNET BANK

SA, STR. SEMILUNEI NR. 4-6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020797,
ROMANIA

(540)

LIBRA ENERGIZE

(531) Clasificare Viena: 24.17.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

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

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

───────

(210) M 2018 03003
(151) 08/05/2018
(732) PK SEPIA SA, STR. BARBU

VĂCĂRESCU NR. 201, BIROUL
NR. 2, ET. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AVALON ESTATE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis (RGB
145, 170, 156), verde închis (RGB 60,
97, 112)

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 03004
(151) 08/05/2018
(732) MADALIN SORIN TUDORAN,

STR. LIBERTĂŢII BL. 14, SC. 1, AP.
17, JUDEŢUL MUREŞ, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

T TMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor,
cum sunt: îmbrăcăminte, lenjerii şi alte
textile, electrocasnice, piese auto (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin magazine specializate, servicii de import-
export cu îmbrăcăminte, lenjerii şi alte textile,
electrocasnice, piese auto.

───────

(210) M 2018 03005
(151) 08/05/2018
(732) ŞTEFAN CRISTIAN POPESCU,

STR. GRĂDINILOR NR. 70,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
VIATA LANGA MARE

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii civile.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
alimentaţie publică.

───────

(210) M 2018 03006
(151) 08/05/2018
(732) STEFAN CRISTIAN POPA, STR.

GRĂDINILOR NR. 70, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
APROAPE DE VALURI

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii civile.
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43. Servicii de cazare temporară, servicii de
alimentație publică.

───────

(210) M 2018 03007
(151) 08/05/2018
(732) TEOFIL CÂMPEAN, STR.

AVIATORILOR NR. 2A, COMUNA
APAHIDA, JUD. CLUJ, SAT
SÂNNICOARĂ, CLUJ, ROMANIA

(540)

Junona

(531) Clasificare Viena: 02.03.02; 02.03.17;
02.03.23; 01.15.09; 26.01.14; 27.05.01;
27.05.02

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de import-export, lucrări de birou, publicitate,
regruparea în avantajul tertilor a produselor
din clasa 03 (exceptând transportul), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2018 03008
(151) 08/05/2018
(732) IONELA-PATRICIA DAVID,

COMUNA CIUMEGHIU NR. 252,
JUD. BIHOR, SAT CIUMEGHIU,
BIHOR, ROMANIA

(540)

VESPAN PÂINE DE
CASĂ TRADIȚIONALĂ

C.A.P. SALONTA

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.11;
09.01.09; 09.01.10; 08.01.01; 24.07.23;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro, bej, alb, roșu,
galben, albastru

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2018 03009
(151) 08/05/2018
(732) SC CAROLI BRANDS SRL ,

B-DUL TIMIŞOARA NR. 26Z,
CLĂDIREA ANCHOR PLAZA,
CORP C, ET. 5, BIROU C2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
creata din apreciere



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/05/2018

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
43.  Servicii de furnizare de alimente si băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03010
(151) 08/05/2018
(732) SC CAROLI BRANDS SRL ,

B-DUL TIMIŞOARA NR. 26Z,
CLĂDIREA ANCHOR PLAZA,
CORP C, ET. 5, BIROU C2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
din apreciere pentru tine

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
43. Servicii de furnizare de alimente si băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03011
(151) 08/05/2018
(732) SC CAROLI BRANDS SRL ,

B-DUL TIMIŞOARA NR. 26Z,
CLĂDIREA ANCHOR PLAZA,
CORP C, ET. 5, BIROU C2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Sissi, creata din apreciere

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
43. Servicii de furnizare de alimente si băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03012
(151) 08/05/2018
(732) SC CAROLI BRANDS SRL ,

B-DUL TIMIŞOARA NR. 26Z,
CLĂDIREA ANCHOR PLAZA,
CORP C, ET. 5, BIROU C2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Sissi, creata din

apreciere pentru tine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
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cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
43. Servicii de furnizare de alimente si băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03013
(151) 08/05/2018
(732) CAROLI BRANDS SRL, BD-

UL TIMIŞOARA NR. 26Z,
CLADIREA ANCHOR PLAZA,
CORP C, ET. 5, BIROU C2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Sissi, din apreciere pentru tine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03014
(151) 08/05/2018
(732) SC INSTITUTUL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ SRL, BD.
FICUSULUI NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013975, RO.BU,
ROMANIA

(540)

PROPOLIV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2018 03015
(151) 08/05/2018
(732) SC INSTITUTUL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ SRL, BD.
FICUSULUI NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013975, RO.BU,
ROMANIA

(540)

VI-FORT INSTITUTUL
DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ Asociaţia
Crescătorilor de Albine

din România I.C.D.A. 1974

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 26.05.15;
27.05.01; 27.05.02

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 03016
(151) 08/05/2018
(732) SC INSTITUTUL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ SRL, BD.
FICUSULUI NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013975, RO.BU,
ROMANIA

(540)

PROPODERM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 03017
(151) 08/05/2018
(732) SC INSTITUTUL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ SRL, BD.
FICUSULUI NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013975, RO.BU,
ROMANIA

(540)

PROTOFIL-STIM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.15

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2018 03018
(151) 08/05/2018
(732) SC INSTITUTUL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ SRL, BD.
FICUSULUI NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013975, RO.BU,
ROMANIA

(540)

APIFITOPROT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 03019
(151) 08/05/2018
(732) MAROZA NATURAL SRL, BD.

DACIA NR. 107, ET. 1, CAMERA
5, SECTOR 2 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MAROZA NATURAL

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.08;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, negru

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

3. Preparate cosmetice, produse de toaletă
nemedicinale pentru oameni, produse pentru
curățarea și îngrijirea corpului și a feței, produse
pentru spălare de baie și duș, produse pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, nu pentru
scopuri medicale, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, produse pentru epilare,
produse pentru bărbierit și pentru după bărbierit,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare sau după
expunerea la soare, creme și loțiuni pentru
bronzat, săpunuri, geluri pentru duș, șampoane,
șampoane uscate, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, apă de gură (nemedicinală),
spray-uri de gură nemedicinale, produse pentru
împrospătarea gurii (respirației), nu de uz
medical, benzi de albire a dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
potpuriuri parfumate, odorizante de cameră,
produse cosmetice pentru animale, șampoane
pentru animale de companie, produse pentru
îndepărtarea mirosului de animale.
5. Suplimente alimentare pentru oameni și
animale (cu scop medical), preparate dietetice,
suplimente dietetice și nutritive, suplimente pe
bază de plante, alimente dietetice adaptate
pentru bolnavi, alimente pentru diabetici,
alimente pentru regimuri alimentare sub
supraveghere medicală, batoane care înlocuiesc
o masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, băuturi dietetice de uz medical,
îndulcitori dietetici de uz medical, produse
derivate din procesarea cerealelor pentru uz
dietetic sau medical, produse dietetice de
cofetărie adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi pe bază de vitamine, ceaiuri medicinale,
alimente pentru bebeluși, băuturi pentru copii
mici, compoziții din plante medicinale de uz
medical, lăptișor de matcă de uz medical,
preparate cu minerale și vitamine, vitamine,
remedii contra constipației, preparate pentru
calmarea durerii de cap, remedii contra
transpirației, preparate contra hemoroizilor,
remedii pentru diaree, tincturi de uz medical,
siropuri de uz farmaceutic, uleiuri medicinale,
sprayuri nazale decongestionante, plasturi cu
nicotină destinați utilizării ca ajutători pentru
renunțarea la fumat, unguente antiseptice,
alifii medicinale, creme de corp, mâini și
picioare de uz farmaceutic, creme contra
mâncărimilor (antipruritice), creme antibiotice,
creme antifungice pentru uz medical, cremă
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de scutece (medicinală), creme medicale
terapeutice, creme pentru acnee (preparate
farmaceutice), creme pentru ten (medicinale),
creme (medicinale) aplicate după expunerea
la soare, produse exfoliante pentru ten
(medicinale), unguente de uz farmaceutic, loțiuni
de uz farmaceutic, balsam de buze medicinal,
tratamente medicinale pentru scalp, produse
de stimulare a creșterii părului, preparate
farmaceutice pentru tratarea mătreții, preparate
pentru tratarea arsurilor, produse și preparate
farmaceutice pentru prevenirea vergeturilor,
produse și preparate
farmaceutice pentru hidratarea pielii în
timpul sarcinii, produse hidratante vaginale,
produse farmaceutice pentru stimularea erecției,
preparate pentru creșterea fertilității, șampoane
medicinale, săpunuri medicinale, șampoane
medicinale pentru animale de companie,
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
adezivi pentru proteze dentare, apă de gură
de uz medical, produse medicinale pentru
curățarea dinților, produse și articole pentru
igienă, dezinfectanți, preparate antibacteriene
pentru spălarea feței (de uz medical),
produse antibacteriene de spălat pe mâini,
șervețele dezinfectante, șervețele impregnate
cu preparate antibacteriene, șervețele sanitare
pentru uz menajer, soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, sprayuri antibacteriene,
produse pentru purificarea aerului, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, produse pentru eliminarea mirosului de
animale de companie, absorbante de uz zilnic,
absorbante menstruale, vată de uz medical,
prosoape sanitare, scutece pentru copii și
pentru incontinență, pudre medicinale pentru
copii, pansamente, bandaje și plasturi medicali,
brățări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, prafuri antipurici pentru animale,
preparate împotriva păduchilor, preparate pentru
combaterea moliilor, produse repelente de
țânțari, spray antiinsecte, zgărzi antiparazitare
pentru animale.
29. Carne, pește, fructe de mare, păsări și
vânat, produse din carne, extracte din carne,
înlocuitori de carne pe bază de legume,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, nuci, alune, arahide, migdale
preparate, semințe procesate, amestecuri de
fructe și nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, batoane pe bază de fructe, batoane
pe bază de nuci și semințe, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, supe, baze de supă,
mâncăruri preparate care conțin în principal
ouă, aperitive congelate preambalate constând

în principal din fructe de mare, mâncăruri pe
bază de pește și/sau fructe de mare, produse
din pește preparate, pentru consum uman, icre
de pește, preparate, icre de pește, procesate,
antreuri pe bază de legume, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, produse din
legume preparate, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
gustări pe bază de carne, polen preparat pentru
alimentație, tahini.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), orez, tapioca
și sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, 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), feluri de mâncare
bazate în special pe orez, gustări pe bază de
cereale, mâncăruri bazate în special pe paste,
pizza, sandvișuri, arome alimentare (altele decât
uleiurile esențiale), propolis de uz alimentar,
aluaturi.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, produse pentru litiera animalelor, malț.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata referitoare la preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata referitoare la 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, dezinfectante, unguente
antiseptice, alifii medicinale, creme de corp,
mâini și picioare de uz farmaceutic, preparate
pentru calmarea durerii de cap, remedii contra
transpiratiei, preparate contra hemoroizilor,
remedii pentru diaree, tincturi de uz medical,
siropuri de uz farmaceutic, uleiuri medicinale,
creme contra mâncărimilor (antipruritice), creme
antibiotice, creme antifungice pentru uz medical,
cremă de scutece (medicinală), creme medicale
terapeutice, creme pentru acnee (preparate
farmaceutice), creme pentru ten (medicinale),
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creme (medicinale) aplicate după expunerea
la soare, produse exfoliante pentru ten
(medicinale), unguente de uz farmaceutic, loțiuni
de uz farmaceutic, balsam de buze medicinal,
uleiuri medicinale, tratamente medicinale pentru
scalp, produse de stimulare a creșterii părului,
preparate farmaceutice pentru tratarea mătreții,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, produse și preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii, produse
hidratante vaginale, produse farmaceutice
pentru stimularea erecției, preparate pentru
creșterea fertilității, șampoane medicinale,
săpunuri medicinale, șampoane medicinale
pentru animale de companie, preparate și
articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinților, adezivi pentru proteze dentare,
apă de gură de uz medical, produse medicinale
pentru curățarea dinților, produse și articole
pentru igienă, alcool medicinal, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, preparate antibacteriene
pentru spălarea feței (de uz medical),
produse antibacteriene de spălat pe mâini,
șervețele dezinfectante, șervețele impregnate
cu preparate antibacteriene, șervețele sanitare
pentru uz menajer, soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, sprayuri antibacteriene,
produse pentru purificarea aerului, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, produse pentru eliminarea mirosului de
animale de companie, absorbante de uz zilnic,
absorbante menstruale, vată de uz medical,
prosoape sanitare, scutece pentru copii și
pentru incontinență, pudre medicinale pentru
copii, pansamente, bandaje și plasturi medicali,
brățări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, prafuri antipurici pentru animale,
preparate împotriva păduchilor, preparate pentru
combaterea moliilor, produse repelente de
țânțari, spray antiinsecte, zgărzi antiparazitare
pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul sau cu ridicata referitoare la produse
naturiste destinate sănătății, îngrijirii personale
și alimentației oamenilor, servicii de vânzare
cu amănuntul sau cu ridicata referitoare la
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale
pentru oameni, produse și preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului și a feței,
preparate pentru baie și duș, produse și
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, produse pentru epilare,
produse pentru bărbierit si pentru după bărbierit,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare sau după
expunerea la soare, creme și loțiuni pentru
bronzat, săpunuri, geluri pentru duș, șampoane,

șampoane uscate, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, apă de gură (nemedicinală),
sprayuri de gură nemedicinale, produse pentru
împrospătarea gurii (respirației), nu de uz
medical, benzi de albire a dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
potpuriuri parfumate, odorizante de cameră,
produse cosmetice pentru animale, șampoane
pentru animale de companie, produse pentru
îndepărtarea mirosului de animale, servicii de
vânzare cu amănuntul sau cu ridicata referitoare
la carne, pește, fructe de mare, păsări și vânat,
extracte din carne, produse din carne, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
flori comestibile, preparate, ciuperci conservate,
nuci, alune, arahide, migdale preparate, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, supe, baze
de supă, mâncăruri preparate care conțin în
principal ouă, aperitive congelate preambalate
constând în principal din fructe de mare,
mâncăruri pe bază de pește și/sau fructe de
mare, produse din pește preparate, pentru
consum uman, icre de pește, preparate, icre
de pește, procesate, antreuri pe bază de
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare
parte din carne, gustări pe bază de carne, polen
preparat pentru alimentație, tahini, amestecuri
de fructe și nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, batoane pe bază de fructe, batoane pe
bază de nuci și semințe, servicii de vânzare cu
amănuntul sau cu ridicata referitoare la cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), orez, tapioca și sago,
faină 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, feluri de mâncare bazate în
special pe orez, gustări pe bază de cereale,
mâncăruri alcătuite în principal din paste,
pizza, sandvișuri, arome alimentare (altele decât
uleiurile esențiale), propolis de uz alimentar,
aluaturi, servicii de vânzare cu amănuntul sau
cu ridicata referitoare la cereale și semințe crude
și neprocesate, fructe și legume proaspete,
plante și flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare, hrană și băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malț, servicii de
vânzare cu amănuntul sau cu ridicata referitoare
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la bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, publicitate, organizarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare sau comerciale,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2018 03020
(151) 08/05/2018
(732) DUMITRU VÂRGĂ, NR. 446, JUD.

PRAHOVA, LOCALITATEA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ŞI TRANSFER
TEHNOLOGIC STOIAN IOAN,
BDUL REPUBLICII, BL. 46, SC.
C, AP. 35, ROMAN, 611127,
ROMANIA

(540)
CRAMA DIN DEAL

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03021
(151) 08/05/2018
(732) DUMITRU VÂRGĂ, NR. 446, JUD.

PRAHOVA, LOCALITATEA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ŞI TRANSFER
TEHNOLOGIC STOIAN IOAN,
BDUL REPUBLICII, BL. 46, SC.
C, AP. 35, ROMAN, 611127,
ROMANIA

(540)

PECETEA

(531) Clasificare Viena: 01.03.17; 05.01.01;
05.01.16; 05.07.10; 24.11.25; 27.05.01;
27.05.02

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/05/2018

(210) M 2018 03022
(151) 08/05/2018
(732) WILLY MEDIA STYLE SRL, STR.

TRAIAN NR. 1, BL. E4, SC. 1, AP.
15, JUD. DOLJ, CALAFAT, DOLJ,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

CREATIVE FOOD FESTIVAL
FOOD VAN WILLY MEDIA

STYLE MEDIA STYLE STUDIO

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 26.01.16; 18.01.23;
26.11.13

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

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2018 03023
(151) 08/05/2018
(732) BOGDAN ALEXANDRU

MUGESCU, STR. SPINENI
NR. 4, ET. 6, AP. 51, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY SRL,
STR. BANUL UDREA NR. 4, BL.
G8, SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
THE BEER INSTITUTE
- LIFE IS BREWTIFUL

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03025
(151) 08/05/2018
(732) SC RESTAURANT BACOLUX

SRL, STRADA: CALEA
SEVERINULUI, NUMAR: 3, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 285200, DOLJ,
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)

Diana Resort Sanatate
pentru trup si suflet
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.03.01; 02.03.23; 01.01.04

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

41. Divertisment în timp real şi servicii
de divertisment muzical, servicii cluburi de
noapte (divertisment), servicii de cluburi de
sanătate şi pentru petrecerea timpului liber,
furnizare de facilităţi pentru sport, timp liber
şi agrement, intermediere şi supraveghere
de conferinţe, convenţii, expoziţii, seminarii şi
întruniri, rezervări pentru bilete la teatru, operă şi
concert.
43. Închirieri de spaţii de cazare temporară,
servicii de rezervare (cazare temporară), servicii
hoteliere, moteliere, de bar, de cafenea, de
restaurant, mese festive şi catering, închiriere de
spaţii pentru susţinere de conferinţe, convenţii,
expoziţii, seminarii şi întruniri.
44. Saloane de înfrumuseţare, saloane de
coafură, servicii frizerie, masaj, servicii de
staţiuni balneare pentru sănătate, furnizare de
facilităţi de saună, hidromasaj, băi turceşti,
solar şi spaţii de bronzare, servicii de
aromaterapie, servicii de înfrumuseţare, coafare
şi aromaterapie.

───────

(210) M 2018 03026
(151) 08/05/2018
(732) Jürgen Hruschka,

KUNIGUNDENSTRASSE 49,
MÜNCHEN, 80805, GERMANIA

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

(540)
ensana

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

43. Servicii pentru cazare temporară şi pentru
furnizarea de alimente băuturi, servicii hoteliere,
servicii de rezervări de hotel pentru terţi, servicii
de catering de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2018 03027
(151) 08/05/2018
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STRADA: STR. NICOLAE
TECLU, NUMAR: 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368,
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)

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 29.01.15;
11.03.03; 05.07.01; 03.07.15; 03.07.24;
03.07.15

(591) Culori revendicate:verde, rosu, galben,
negru, maro, albastru, alb

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
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oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03028
(151) 08/05/2018
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STRADA: STR. NICOLAE
TECLU, NUMAR: 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368,
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)

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19; 02.03.01; 02.03.18; 05.01.08;
05.07.01; 11.03.03; 05.03.13; 29.01.15

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

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,

de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină 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).
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03029
(151) 08/05/2018
(732) YASSER KASEM, STR.

ORHIDEELOR NR. 18, JUDEŢ
ILFOV, DOBROESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
KHAN

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 03030
(151) 08/05/2018
(732) INFINICOM HUB SRL, AL.

LIPĂNEȘTI NR. 4, BL. J 17, AP.
3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DENTINTEL

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 03031
(151) 08/05/2018
(732) VIOLETA GOREA, STR. AVRAM

IANCU NR. 43, JUD. BACĂU

, COMĂNEŞTI, BACĂU, ROMANIA
(740) ALECU BOGDAN, STR.

LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

DOR DE BUNICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 11.03.18; 25.01.10

(591) Culori revendicate:galben, maro, roșu
(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 03032
(151) 08/05/2018
(732) NYRVUSANO

PHARMACEUTICALS SRL, STR.
PETRU ȘI PAVEL NR. 61B, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)
Migrenyr

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

5. Produse farmaceutice, substanţe dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice de uz uman, suplimente alimentare
cu scop medical pentru uz uman, suplimente
dietetice şi nutritive, remedii naturale şi
farmaceutice, suplimente alimentare pe bază
de vitamine, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente atioxidante, suplimente
alimentare pe bază de plante medicinale.

───────

(210) M 2018 03033
(151) 08/05/2018
(732) Valentin Vasile , STR. PANAIT

CERNA NR. 4, BL. M 57, AP. 69,
SECT. 3
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TOP TRAINER

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

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

───────
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(210) M 2018 03034
(151) 08/05/2018
(732) Japan Tobacco Inc., 2-2-1

TORANOMON, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
REYNO

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────



ERATA

Cererea de inregistrare marca M 2018 02871, publicat în data
de 04/05/2018, clasa 29 corecta este:

Carne, bacon (sunculiță), șuncă, jambon, peşte, ton, carne de pasăre şi vânat;
produse alimentare din peşte, carne de pasăre şi vânat; crustacee (care nu sunt vii);
extracte din carne; cârnaţi; alimente conservate în sare; fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte; legume congelate; fructe de pădure congelate;
stafide, murături; supe şi produse pentru prepararea supei; cartofi prăjiţi, chipsuri
de cartofi şi alte produse din cartofi; produse alimentare gata preparate pe bază
de carne, bacon, şuncă, peşte, ton, carne de pasăre şi vânat, legume sau cartofi;
jeleuri; gemuri; marmelade; unt de arahide; cremă de alune; fructe cu coajă
lignificată procesate; compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; lapte praf; iaurt;
unt; margarină; brânzeturi; frişcă; lapte condensat pentru cafea; băuturi conținând
în principal lapte; uleiuri şi grăsimi comestibile; ulei de floarea soarelui pentru gătit;
fructe cu coaja tare prelucrate; preparate nutritive şi aditivi pe bază de legume,
fructe, grăsimi și/sau acizi graşi, cu adaos de vitamine, minerale şi oligoelemente,
separat sau în combinaţie, nu de uz medical; mâncăruri gata preparate pe bază de
fasole; lapte de soia; hummus.


