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Cereri Mărci publicate în 15/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05466 08/10/2018 FYL-SOR INVEST SRL Casa Soarelui 2 MAI

2 M 2018 06177 08/10/2018 GANIMET INTERNATIONAL
CONSULTANCY SRL

SÖZ MEDIA

3 M 2018 06487 08/10/2018 DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI
SECTOR 6

BANCA LOCALĂ DE alimente
sector 6

4 M 2018 06585 08/10/2018 SC SUPER BALL SRL green line

5 M 2018 06598 08/10/2018 SC DOI SERV SRL AMASI

6 M 2018 06599 08/10/2018 IONUŢ FLORIAN DINCĂ CĂLĂRAŞI NEWS

7 M 2018 06600 08/10/2018 POSEA SORIN IF artissana Atelier de cosmetice
naturale

8 M 2018 06601 08/10/2018 Headlong 2 Limited pentru că iubim fotbalul

9 M 2018 06602 08/10/2018 Real Cash Flow S.R.L. WELL INGATLANÜGYNÖKSÉG
AGENŢIE IMOBILIARĂ

10 M 2018 06603 08/10/2018 ADRIAN COSTE King Carp

11 M 2018 06604 08/10/2018 HDDCADDY SRL uPrint

12 M 2018 06605 08/10/2018 HDDCADDY SRL BLUEENDLESS

13 M 2018 06606 08/10/2018 HDDCADDY SRL EASY PRINT

14 M 2018 06607 08/10/2018 BOGDAN FILCEA PATRONATUL SPORTIV
ROMÂN

15 M 2018 06608 08/10/2018 SC EXPERTAROM FOOD
INGREDIENTS SRL

EQUIP

16 M 2018 06609 08/10/2018 S.C. LABOREX S.R.L. LABORCHEM

17 M 2018 06610 08/10/2018 JOHNSON & JOHNSON CHOOSE GENTLE

18 M 2018 06611 08/10/2018 FLOREA ALIN MUREŞAN XCARS Mureş Autoexcelenţă

19 M 2018 06612 08/10/2018 Emanuel-Edward Ciobanu
Adrian Ghimpău

Aria TNB

20 M 2018 06613 08/10/2018 MIOARA-DOINA MAXIMILIAN STELA POPESCU

21 M 2018 06614 08/10/2018 FUNDAŢIA PALEOLOGU CASA PALEOLOGU FUNDAŢIE
EDUCAŢIONALĂ LIBERĂ

22 M 2018 06615 08/10/2018 SHENZHEN MEGIR WATCHES
INDUSTRY CO., LTD.,

MEGIR

23 M 2018 06616 08/10/2018 ANA SI CORNEL S.R.L. CARNIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 06617 08/10/2018 IONUT DRAGOS ANDREI AYO

25 M 2018 06618 08/10/2018 S.C. GOLD GLASS S.R.L. CRYSAZ PREMIUM

26 M 2018 06619 08/10/2018 OLIMP CONDEX SRL elite RESORT HOTEL EST. IN
1998

27 M 2018 06620 08/10/2018 SC MATTINO CONSTRUCT
SRL

HANUL DOMNITORILOR

28 M 2018 06621 08/10/2018 MIHAI ȘTEFAN VONAȘ SILVOIȚĂ ARDELEANĂ - O
SILVOIȚĂ CA A BUNICII
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(210) M 2018 05466
(151) 08/10/2018
(732) FYL-SOR INVEST SRL, B-DUL

CALLATIS, BL. MG29, SC. C, ET. 2,
AP. 39, MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Casa Soarelui 2 MAI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.03.02; 27.07.11; 03.07.16

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

43. Servicii de restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2018 06177
(151) 08/10/2018
(732) GANIMET INTERNATIONAL

CONSULTANCY SRL, BD. LACUL
TEI NR. 1-3, ETAJ 5 CAMERA 501,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020371,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SÖZ MEDIA

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

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

9. Ziare electronice descărcabile.
16. Ziare cotidiene, ziare, reviste ca suplimente
la ziare, reviste cu programul TV.
35. Publicitate și reclamă, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de relații cu publicul, servicii
de revista presei, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate, publicitate în reviste,
organizarea de publicitate, servicii de publicitate,
consultanță privind publicitatea, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
38. Servicii de difuzare video, audio și TV.
39. Distribuirea de ziare (transport).
40. Servicii oferite de tipografie (tipărire).
41. Publicare de ziare, publicare online de ziare
electronice.

───────

(210) M 2018 06487
(151) 08/10/2018
(732) DIRECTIA GENERALA DE

ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR
6, STR. CERNISOARA NR. 38-40,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 062219,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BANCA LOCALĂ DE
alimente sector 6

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 05.03.13;
05.01.16; 05.07.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.03.01

(591) Culori revendicate:roşu (HEX#d02027),
albastru (HEX#3f64af), verde deschis
(HEX#6eb544), galben (HEX#f6eb14),
verde închis (HEX#2d441f)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi personale.

───────

(210) M 2018 06585
(151) 08/10/2018
(732) SC SUPER BALL SRL, JUDEŢ

TIMIŞ, NR. 282/B, ORTISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

green line

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

20. Mobilă, saltele, perne, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei de pat.

───────

(210) M 2018 06598
(151) 08/10/2018
(732) SC DOI SERV SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 1, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

AMASI

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 25.12.25; 25.07.25; 26.11.12;
26.01.16; 25.01.19

(591) Culori revendicate:negru, galben, auriu,
alb, maro

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06599
(151) 08/10/2018
(732) IONUŢ FLORIAN DINCĂ, STR.

BUCUREŞTI NR. 278, JUD.
CĂLĂRAŞI, MUN. CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
CĂLĂRAŞI NEWS
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(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.

───────

(210) M 2018 06600
(151) 08/10/2018
(732) POSEA SORIN IF, STR. CAZARMII

NR. 673, JUD. BRAŞOV,
SANPETRU, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

artissana Atelier de
cosmetice naturale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15;
26.11.12; 25.01.13

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

3. Săpunuri, uleiuri esențiale naturale, articole
de parfumerie și odorizante, cosmetice, produse
antiperspirante.

───────

(210) M 2018 06601
(151) 08/10/2018
(732) Headlong 2 Limited, ST. JOHN

STREET 85, VALLETTA, VLT1165,
MALTA

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

(540)
pentru că iubim fotbalul

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

35. Campanii de marketing, servicii de
publicitate, servicii de marketing și promovare,
promovarea de vânzari prin mijloace
audiovizuale, promovare de competiții și
evenimente sportive, publicitate, inclusiv
publicitate online în rețele de calculatoare,
servicii de publicitate outdoor.
41. Servicii de pariuri, servicii de pariuri online,
servicii de cazino, servicii de pariuri și jocuri de
noroc.

───────
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(210) M 2018 06602
(151) 08/10/2018
(732) Real Cash Flow S.R.L., STR.

RÉT NR. 51, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC, 530242,
HARGHITA, ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP. 13, JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HR, ROMANIA

(540)

WELL
INGATLANÜGYNÖKSÉG
AGENŢIE IMOBILIARĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 07.03.02; 07.01.08

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
185C), negru (Pantone Process
BlackC)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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 06603
(151) 08/10/2018
(732) ADRIAN COSTE, ALEEA

DOBROGEI NR. 2, AP. 33, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

King Carp

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 03.09.10;
03.09.24; 24.09.05; 24.09.07; 02.01.12;
02.01.23; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, animale vii,
hrană și băuturi pentru animale.
35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 06604
(151) 08/10/2018
(732) HDDCADDY SRL, STR. MĂRULUI

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

(540)

uPrint

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.11.25;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2766C), albastru deschis
(Pantone 298C), alb

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 06605
(151) 08/10/2018
(732) HDDCADDY SRL, STR. MĂRULUI

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

(540)
BLUEENDLESS

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 06606
(151) 08/10/2018
(732) HDDCADDY SRL, STR. MĂRULUI

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

(540)

EASY PRINT

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.11.25;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2766C), alb

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 06607
(151) 08/10/2018
(732) BOGDAN FILCEA, STR.

I.L.CARAGIALE NR. 27, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
PATRONATUL

SPORTIV ROMÂN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 06608
(151) 08/10/2018
(732) SC EXPERTAROM FOOD

INGREDIENTS SRL, ŞOS. ALBA
IULIA NR. 150, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. PRIMĂVERII, NR. 17.
JUDEȚUL SIBIU., SURA MARE,
ROMANIA

(540)

EQUIP

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.17;
15.07.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:verde inchis, verde
deschis

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

1. Îndulcitori artificiali (produse chimice), acid
citric de uz industrial, emulgatori, emulsifianţi,
făină de uz industrial, substanţe chimice pentru
conservarea alimentelor, zaharină.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/10/2018

2. Coloranţi pentru alimente, coloranţi pentru
băuturi şi bere, caramel (colorant alimentar), malţ
caramelizat, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
lichioruri, zahăr ars (colorant alimentar), negru
de fum (pigmenţi).
3. Produse aromatice (uleiuri esenţiale), uleiuri
esenţiale de lămâie, uleiuri eterice, esenţă de
mentă (uleiuri esenţiale).
7. Maşini, utilaje şi aparate electromecanice
pentru industria alimentară.
11. Maşini, instalaţii şi aparatură electrică,
pentru industria alimentară.
29. Grăsimi alimentare, cipsuri, băuturi pe bază
de lapte, grăsime de cocos, ulei şi unt de
cocos, unt de cacao, fructe confiate, compot
de mere, frişcă, jeleuri şi pulpă de fructe,
fructe congelate, conservate, conservate în
alcool, conserve de fructe, felii de fructe, salată
de fructe, gemuri, gelatină şi geluri de uz
alimentar, grăsimi şi jeleuri comestibile, iaurt,
lapte, produse lactate, margarină, marmelade,
miez şi ulei de palmier, migdale măcinate, nuci
preparate, stafide uscate, unt, cremă de unt, unt
de arahide, fructe zaharisite, zer.
30. Amidon de uz alimentar, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome pentru prăjituri altele
decât uleiurile esenţiale, arome pentru băuturi,
băuturi pe bază de cacao, de cafea, de
ceai, de ciocolată, budinci, produse din cacao,
arome de cafea, ceai, ciocolată, cremă de
ouă englezească, decoraţiuni comestibile pentru
prăjituri, dulciuri, esenţe pentru alimentaţie cu
excepţia esenţelor eterice şi uleiurilor esenţiale,
frişcă şi produse pentru stabilizat frişca, gheaţă
comestibilă, glucoză şi gluten de uz alimentar,
ceai (iced tea), îndulcitori naturali, îngheţată,
îngheţată de iaurt, lianţi pentru îngheţată, prafuri
pentru îngheţată, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), cacao cu lapte, cafea cu lapte,
cicolată cu lapte, mentă pentru utilizare în
cofetărie, pastă de migdale, preparate aromatice
de uz alimentar, paste alimentare, paste pentru
prăjituri, prăjituri şi prafuri pentru prăjituri,
produse de cofetărie pe bază de migdale,
produse de cofetărie, şerbeturi (îngheţată),
vanilie, arome şi înlocuitori de vanilie, vanilina,
esenţă de mentă (de uz alimentar), arome pentru
prăjituri.
32. Băuturi din fructe fără alcool, extracte
din fructe fără alcool, siropuri pentru
băuturi, cocteiluri fără alcool, prafuri şi
esenţe pentru prepararea băuturilor, sucuri
din fructe, limonade/siropuri pentru limonade/
băuturi, arome pentru băuturi.
35. Afaceri comerciale, servicii de vânzare,
import-export, francizare, consiliere, consultanţă

pentru afaceri şi management pentru
domeniul ingredientelor/produselor finite şi
echipamentelor de industrie alimentară,
publicitate şi reclamă, marketing, organizare
de expoziţii, participare la târguri şi orice
formă de prezentare în scop comercial în
domeniul ingredientelor/produselor finite şi
echipamentelor de industrie alimentară.
39. Servicii de distribuţie şi livrare, transport,
ambalare şi depozitare pentru ingrediente/
produse finite şi echipamente de industrie
alimentară.

───────

(210) M 2018 06609
(151) 08/10/2018
(732) S.C. LABOREX S.R.L., STR. MIHAI

BRAVU NR. 206, BL. 25B, AP. 3,
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

LABORCHEM

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 01.13.15; 27.05.08

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pământ, compoziţii extinctoare, preparate
pentru călire şi sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinate industriei.
7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
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discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu prelată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06610
(151) 08/10/2018
(732) JOHNSON & JOHNSON, ONE

JOHNSON & JOHNSON PLAZA,
NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY
08933, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
CHOOSE GENTLE

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

3. Preparate şi produse pentru îngrijirea şi
curăţarea pielii şi a părului.

───────

(210) M 2018 06611
(151) 08/10/2018
(732) FLOREA ALIN MUREŞAN,

STR. CORNEŞTI NR. 1, JUDEŢ
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)
XCARS Mureş Autoexcelenţă

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afacaeri imobiliare.

───────

(210) M 2018 06612
(151) 08/10/2018
(732) Emanuel-Edward Ciobanu,

STRADA: CÎMPUL PIPERA,
NUMAR: 109E, JUDET: ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
Adrian Ghimpău, STRADA:
EMIL RACOVIŢĂ, NUMAR: 35,
BL.A6, SC.1, ET.2, AP.9, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

Aria TNB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, cluburi de noapte
(divertisment), discoteci, prezentare, organizare
și conducere de spectacole live, servicii de
cluburi (divertisment sau educaţie), servicii
de cazino, jocuri de noroc, informaţii în
materie de divertisment și recreere, organizare
de concursuri de frumuseţe, music-hall
(divertisment), organizare de baluri, planificare
de recepţii (divertisment), organizare de
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evenimente muzicale, organizare de evenimente
pentru divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente în scopuri culturale
și artistice, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, coordonare
de evenimente de divertisment în direct, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber, organizare de divertisment pentru
nunți.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
bar, servicii de restaurant, servicii de club,
cafenele, cafenele-restaurant, restaurant cu
autoservire, bufete cu autoservire şi cantine,
servicii de catering, închiriere de săli de
reuniune, închiriere de scaune, mese, veselă,
lenjerie de masă, servicii hoteliere, servicii de
rezervare de spaţii de cazare pentru turişti,
pensiuni pentru animale, închirieri de spaţii de
cazare temporară, servicii oferite de moteluri,
pensiuni, servicii de restaurant cu servire rapidă,
servicii de alimentaţie publică, rezervări de
hoteluri, pensiuni, organizare de recepții pentru
nunți (spații), organizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), servicii de cazare pentru
evenimente, închiriere de săli pentru evenimente
sociale,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2018 06613
(151) 08/10/2018
(732) MIOARA-DOINA MAXIMILIAN,

STR. THOMAS MASARYK NR. 24,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
STELA POPESCU

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

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

───────

(210) M 2018 06614
(151) 08/10/2018
(732) FUNDAŢIA PALEOLOGU, STR.

ARMENEASCĂ NR. 34, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CASA PALEOLOGU
FUNDAŢIE

EDUCAŢIONALĂ LIBERĂ

(531) Clasificare Viena: 07.01.10; 07.01.24;
07.01.25; 27.05.01; 27.05.02

(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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (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 06615
(151) 08/10/2018
(732) SHENZHEN MEGIR WATCHES

INDUSTRY CO., LTD.,, F/3-4, NO.
3 PLANT, NANCHANG JIANYU
1ST INDUSTRIAL ZONE, GUSHU,
XIXIANG STREET, BAO'AN DIST.,,
SHENZHEN, CHINA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M 106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MEGIR

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

clase:
14. Ceasuri, ceasuri de mână, brăţări pentru
ceasuri, cadrane (ceasuri şi ceasuri de mână),
lanţuri pentru ceasuri, cronometre, ceasuri si
ceasuri de mână (electrice), cutii pentru ceasuri
şi ceasornicărie, cutii pentru ceasuri de mână
(prezentare), talismane (bijuterii).

───────

(210) M 2018 06616
(151) 08/10/2018
(732) ANA SI CORNEL S.R.L., STR.

BARIERA AMARU NR. 1, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

CARNIA

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 24.09.05; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2747C), galben (Pantone 109C), roşu
(Pantone Bright RedC), portocaliu
(Pantone 144C), verde (Pantone 326C)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 06617
(151) 08/10/2018
(732) IONUT DRAGOS ANDREI, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 50C,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
AYO

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

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

───────

(210) M 2018 06618
(151) 08/10/2018
(732) S.C. GOLD GLASS S.R.L.,

STR. LT. COL. DUMITRU
PAPAZOGLU NR. 60, ET. 1, AP. 10,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031204,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CRYSAZ PREMIUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2018 06619
(151) 08/10/2018
(732) OLIMP CONDEX SRL, STR.

PARC I.C. BRĂTIANU NR. 24-26,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410051, BIHOR, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

elite RESORT
HOTEL EST. IN 1998

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25; 01.01.01; 01.01.05; 01.01.10;
29.01.02

(591) Culori revendicate:galben (R173 G144
B48)

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

35. Administrare de afaceri, administrarea
hotelurilor, administrarea afacerilor copmerciale
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
de programe hoteliere de stimulare ale
terților, administrare a afacerilor pentru
restaurante, management hotelier pentru terți,
servicii publicitare pentru hoteluri, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor și
managementul hotelier, servicii de marketing,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de consultanță privind marketingul, studii
de piață, publicitate, publicitate online într-o
rețea de calculatoare, publicitate și reclame
radiofonice, publicitate televizată, publicitate
prin poștă, difuzarea de anunțuri publicitare,
publicare de text publicitar.
39. Turism balnear (organizare de călătorii).
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, servicii educative privind
tratamentele terapeutice, organizare de activităţi
culturale, educative şi sportive, organizare de
conferinţe, seminarii, organizare de expoziţii
cu caracter cultural, organizare de petreceri,
de evenimente muzicale, organizare de
divertisment pentru nunţi, planificare de receptii,
(divertisment), organizare de evenimente și
congrese, asigurarea de servicii de timp
liber, informaţii despre posibilităţi de recreere,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitness), organizarea de parade de modă pentru
amuzament, organizarea balurilor, organizarea
expozițiilor şi târgurilor în scop cultural sau
educaţional, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile.
43. Servicii de alimentaţie publică şi servicii de
cazare temporară, hoteluri, cazare turistică și de
vacanță, servicii hoteliere, rezervări, servicii de
cazare temporară, furnizare de locuri de cazare,
organizare și furnizare de cazare temporară ,
rezervare pe internet de cazare temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii
de cazare pentru vacanțe, servicii de rezervare
la hoteluri oferite pe internet, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, servicii oferite de baruri
salon, servicii de restaurante, catering, servicii
de catering hotelier, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de alimentație
publică, restaurant, furnizare de alimente şi
băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, servicii de rezervări la
restaurant.
44. Servicii medicale, în special tratament
balnear, tratament recuperatoriu, tratament
antistres şi tratament de slăbire, servicii oferite
de complexuri balneare, servicii medicale de
stațiuni balneare, servicii de tratamente medicale
oferite de un centru SPA, servicii de frumusețe
oferite de un centru SPA , servicii de igienă
şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni, furnizare
de tratament medical, servicii de tratament
medical, servicii de asistență și analize medicale
referitoarea la tratamentul pacienților, servicii
medicale de stațiune de tratament, servicii
medicale pentru tratamentul afecțiunilor corpului
omenesc, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente terapeutice
pentru corp, tratament cosmetic, tratamente de
fitoterapie, servicii oferite de un salon de masaj,
masaj, fizioterapie.

───────

(210) M 2018 06620
(151) 08/10/2018
(732) SC MATTINO CONSTRUCT SRL,

STR. CLUJULUI NR. 6, JUD.
BRAŞOV, PREDEAL, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
HANUL DOMNITORILOR

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

43. Restaurante (servirea mesei).
───────

(210) M 2018 06621
(151) 08/10/2018
(732) MIHAI ȘTEFAN VONAȘ, STR.

BISTRIȚEI NR. 49A, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SILVOIȚĂ ARDELEANĂ -
O SILVOIȚĂ CA A BUNICII

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 24.07.01;
24.07.23; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.09;
27.05.25; 24.03.09; 24.03.14; 24.03.17;
05.07.14; 08.01.06; 08.01.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, mov închis, crem, galben,
maro

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

───────


