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Cereri Mărci publicate în 16/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07040 09/11/2018 ASOCIATIA MISIUNEA

CRESTINA ARMATA SALVARII
ARMATA SALVĂRII

2 M 2018 07402 09/11/2018 SC BALABAN INTRAVEST SRL ENZO ice tea

3 M 2018 07480 09/11/2018 GIA SISTEM S.R.L. GIA sistem

4 M 2018 07518 09/11/2018 PepsiCo, Inc. Lay's Rumeniţi în Cuptor

5 M 2018 07519 09/11/2018 PepsiCo, Inc. Lay’s Rumeniți în Cuptor

6 M 2018 07520 09/11/2018 PepsiCo, Inc. Lay’s Rumeniți în Cuptor

7 M 2018 07521 09/11/2018 PepsiCo, Inc. Lay’s MAXX DEEP RIDGED

8 M 2018 07522 09/11/2018 PepsiCo, Inc. Lay’s MAXX DEEP RIDGED

9 M 2018 07523 09/11/2018 PepsiCo, Inc. Lay’s MAXX DEEP RIDGED

10 M 2018 07525 09/11/2018 PepsiCo, Inc. Lay’s wavy

11 M 2018 07526 09/11/2018 PepsiCo, Inc. Lay’s wavy

12 M 2018 07527 09/11/2018 PepsiCo, Inc. Lay’s wavy

13 M 2018 07528 09/11/2018 CRISTIAN-ALIN BUTA ESTREA

14 M 2018 07529 09/11/2018 VILCU ALINA ANDREEA PIANOTERRA

15 M 2018 07530 09/11/2018 ORGANIC FRESH FOOD SRL lebanese zaitoone express

16 M 2018 07531 09/11/2018 SC FORIT SOLUTIONS SRL FOR IT SOLUTIONS

17 M 2018 07532 09/11/2018 SC VOLA.RO SRL Vola Refundable

18 M 2018 07533 09/11/2018 SORIN AUREL POPESCU LUXURIA CENTRUM

19 M 2018 07534 09/11/2018 SC VOLA.RO SRL Vola Rambursabil

20 M 2018 07535 09/11/2018 S.C. MARYAB IST S.R.L. MARYAB Patiserie 2007

21 M 2018 07536 09/11/2018 TENDENZALEN S.R.L. Lovely Dedicat casei tale!

22 M 2018 07537 09/11/2018 SC AGRO HAPPY VEGGIE SRL Agro Happy Veggie

23 M 2018 07538 09/11/2018 NORTH DEVELOPMENT TEAM
2016 SRL

ARBO CARTIERUL NOU
MOGOŞOAIA

24 M 2018 07539 09/11/2018 LIDER SERVICII S.R.L. LIDER S Lider ÎN MATERIALE
DE CONSTRUCŢII

25 M 2018 07540 09/11/2018 ASOCIATIA CANTICUM canticum

26 M 2018 07541 09/11/2018 ALEXANDRA FLORENTINA
LIPAI

TWINDECO



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/11/2018-11/11/2018

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2018 07542 09/11/2018 IMEDICA SA Imedica the quality health

products

28 M 2018 07543 09/11/2018 SC POLI-MED-ANNA SRL DICLOFENAC GEL COMPUS
2%

29 M 2018 07544 09/11/2018 SC POLI-MED-ANNA SRL DICLOFENAC GEL FORTE

30 M 2018 07546 09/11/2018 DEM ELECTRONICS SRL TATTA ROBIN
TOOLZ&GARDEN

31 M 2018 07547 09/11/2018 ERTEC IDEAL GRUP SRL ERTEC Shop GO

32 M 2018 07548 09/11/2018 HALAK FERAS
BATGI MUSTAFA

MAGIC

33 M 2018 07549 09/11/2018 GABRIEL SANDU BUCĂTARUL PERSONAL

34 M 2018 07550 09/11/2018 British American Tobacco
(Brands) Limited

NEO STICKS BLUE

35 M 2018 07551 09/11/2018 British American Tobacco
(Brands) Limited

NEO STICKS DARK BLUE

36 M 2018 07552 09/11/2018 MAGDALENA-CRISTINA
BUTUCEA

PEACE MUSEUM ROMANIA
(MUZEUL PĂCII ROMÂNIA)

37 M 2018 07553 09/11/2018 MIHAITA GHEBANOAEI LUXPET

38 M 2018 07554 09/11/2018 CRISTIAN- IONUŢ ROŞU BAMBINII.RO

39 M 2018 07555 09/11/2018 Oana-Gabriela Boia cafeneaua mamelor

40 M 2018 07556 09/11/2018 Radu-Cristian Mirea mobi cell

41 M 2018 07557 09/11/2018 VALENTIN DINU Smart PRO Events

42 M 2018 07558 11/11/2018 AURORA LUCIA POTOR Maris
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(210) M 2018 07040
(151) 09/11/2018
(732) ASOCIATIA MISIUNEA CRESTINA

ARMATA SALVARII, STR.
SARADEI NR. 6, PARTER, AP.
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARMATA SALVĂRII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 24.01.15; 24.01.25

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

clase:
35. Propagarea şi promovarea religiei
creştine, prin derularea unor programe
specifice, promovarea de activităţi educaţionale
prin organizarea de conferinţe, seminarii,
campanii de informare, dezbateri, mese
rotunde, publicitate pentru desfăşurarea
de activităţi compatibile cu scopul şi
obiectul de activitate al asociaţiei, pentru
strângerea de fonduri necesare asociaţiei,
promovarea de proiecte privind economia
socială şi antreprenoriatul social, dezvoltarea
sectorului economiei sociale şi promovarea
unei legislaţii favorabile pentru dezvoltarea
economiei sociale, promovarea de proiecte
în domeniul protecţiei şi managementului
mediului înconjurător, a energiei din surse
regenerabile, inovarea industriei ecologice,
adaptarea la schimbările climatice, promovarea
cooperării şi mobilitatea transfrontalieră,
implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi
nonprofit în evenimente multinaţionale la
nivel european şi mondial, în activităţi ale
platformelor şi reţelelor transnaţionale ale
organizaţiilor neguvernamentale şi nonprofit,
promovarea angajamentului şi participării civice
şi democratice, campanii de sensibilizare

pentru promovarea istoriei şi valorilor comune,
promovarea păcii, voluntariatului, schimburilor
transnaţionale şi a mobilităţii în sectorul
educaţiei, a spiritului civic, a sănătăţii,
agriculturii durabile, securitate alimentară,
asistenţă umanitară, facilitarea accesului la
servicii de sănătate, promovarea moralei
creştine, cât şi a unui stil de viaţă sănătos,
lupta împotriva pauperităţii, furnizarea de servicii
de plasare, de mediere pe piaţa muncii, de
informare, consiliere profesională, îndeosebi
pentru persoane aflate în dificultate sau
la solicitarea cetăţenilor, promovarea locurilor
de muncă durabile şi de calitate pentru
mobilitatea forţei de muncă, incluziunea socială,
combaterea sărăciei şi a oricăror forme de
discriminare, promovarea privind egalitatea de
gen, prevenirea violenţei împotriva copiilor,
tinerilor, a femeilor, şi a altor grupuri expuse
riscului, combaterea violentei domestice, de gen,
a traficului de fiinţe umane, sprijinirea integrării
romilor prin programe de incluziune, programe
de educaţie pe tot parcursul vieţii, promovarea
drepturilor omului, a egalităţii şi nediscriminării,
combaterea discriminării şi a altor forme
de intoleranţă, promovarea drepturilor care
decurg din cetăţenia UE, drepturile persoanelor
cu handicap şi drepturile copiilor, asigurarea
protecţiei datelor şi asigurarea respectării
drepturilor consumatorilor, furnizarea de servicii
de plasare, de mediere pe piaţa muncii, de
informare, consiliere profesionala, îndeosebi
pentru persoane aflate în dificultate sau la
solicitarea cetăţenilor, promovarea locurilor de
munca durabile şi de calitate pentru mobilitatea
forţei de munca, incluziunea socială, combaterea
sărăciei şi a oricăror forme de discriminare.
36. Servicii caritabile, strângerea de fonduri
caritabile pentru asociaţie.
38. Difuzarea de programe de literatură
religioasă creştină şi a materialelor de
propagandă caritabilă
41. Publicarea literaturii religioase creştine
şi a materialelor de propaganda caritabilă,
susţinerea pe toate căile a procesului de
învăţământ (educaţie/instruire), servicii de
înfiinţare de biblioteci cu literatura creştină,
furnizarea de sprijin şi formare a beneficiarilor
prin organizarea de servicii şi activităţi de
formare profesionala, cat şi de activităţi de
educaţie şi instruire non-formală, cursuri de
formare profesionala şi vocaţională, pentru a
spori competentele, calificările şi accesul la locuri
de munca, în special în zonele subdezvoltate,
organizarea de programe de instruire pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, încurajarea
mobilităţii forţei de muncă, microfinanţării şi
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a anterprenoriatului social, servicii de instruire
privind salvarea şi protejarea vieţii, prevenirea
şi atenuarea suferinţei umane şi protejarea
integrităţii şi demnităţii persoanelor/populaţiei
afectate de dezastre naturale, crize provocate
de om, reducerea efectelor dezastrelor naturale
şi/sau provocate de om, prin intermediul
ajutorului umanitar, managementul situaţiilor de
criza, gestionarea dezastrelor, desfăşurarea de
activităţi pentru educaţie, furnizare de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
cursuri de dezvoltare umană şi spirituală pentru
oamenii nevoiaşi, servicii privind strângerea de
fonduri caritabile.
42. Servicii ştiinţifice, precum şi de cercetare
şi proiectare în legătură cu acestea, cât şi
cu scopul şi cu şi activitatea desfăşurată de
asociaţie, servicii furnizate de persoane, în mod
individual sau colectiv, în legătură cu aspectele
teoretice şi practice ale domeniilor complexe
de activităţi, cât şi în legătură cu activitatea
asociaţiei, crearea şi implementarea de proiecte
de asistenţă medicala având drept scop tratarea
infectării cu virusul HIV, a alcoolismului, a
dependenţei de droguri şi a prostituţiei, crearea
şi dezvoltarea şi derularea oricăror tipuri de
proiecte, programe şi servicii sociale, cum ar fi
dar fără a se limita la: echipa mobilă, ambulanta
sociala, cantine sociale, masă pe roti, centre de
zi de informare şi consiliere, centre de zi pentru
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independent,
centre de zi pentru consiliere şi informare, în
general.
43. Tabere pentru copii şi adulţi (cazare)
44. Servicii de cămine de bătrâni, case de
mame şi copii abandonaţi, case de zi pentru
adulţi şi copii, centre de reabilitare pentru
alcoolici, persoane sub influenţa drogurilor
în vederea reabilitării, case de odihnă şi
convalescenţă, câmpuri sau case pentru
victimele violenţei, abandonului, abuzurilor,
victime ale dezastrelor, oameni fără adăpost
(servicii oferite de sanatorii), înfiinţarea de
centre în scopul tratării: infectării cu virusul HIV,
a alcoolismului, a dependenţei de droguri, a
prostituţiei (servicii medicale), terapia împotriva
viciilor, servicii de medicină alternativă, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire tip
hospice, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, pentru bătrâni, pentru persoane
cu probleme, servicii de cămine de bătrâni
şi persoane cu probleme, servicii de case
de odihnă, sanatorii, servicii de consiliere
şi reabilitare a pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de consiliere şi terapie
psihologică, spirituală, îndrumarea persoanelor
cu probleme, înfiinţarea de cantine, centre de

distribuire a ajutoarelor materiale, centre pentru
persoane în vârsta şi abandonate, centre pentru
orfani şi tineri.
45. Servicii de protejare a drepturilor omului,
a egalităţii şi nediscriminării, combaterea
discriminării şi a altor forme de intoleranta,
promovarea drepturilor care decurg din cetăţenia
UE, drepturile persoanelor cu handicap şi
drepturile copiilor, asigurarea protecţiei datelor şi
asigurarea respectării drepturilor consumatorilor,
servicii religioase, organizarea de centre de
zi pentru întâlniri religioase, culturale, şi de
binefacere (întâlniri religioase),

───────

(210) M 2018 07402
(151) 09/11/2018
(732) SC BALABAN INTRAVEST

SRL, STR. GURA CAINARULUI
NR. 5024, GURA CAINARULUI,
MD-5024, REPUBLICA MOLDOVA

(740) SC IRARDI CONSULTING SRL,
STR. TRESTIANA NR. 3, BL. 8B,
SC. B, ET. 9, AP. 80, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)

ENZO ice tea

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.15

(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).
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
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fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2018 07480
(151) 09/11/2018
(732) GIA SISTEM S.R.L., STR.

CĂPITAN ALDESCU NR. 1,
JUDEȚUL OLT, MUNICIPIUL
SLATINA, OLT, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

GIA sistem

(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, seryicii de import-
export, regruparea în avantajul terților a
diverselor produse în mod special: calculatoare,
laptopuri, servere, monitoare, imprimante, și
videoproiectoare , (exceptand transportul lor),
permițând clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii
putând fi asigurate de magazine en detail,
prin showroomuri, cataloage de vânzare,
corespondență
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, emisiunilor de
teleshopping, sau al canalelor TV comerciale.
37. Servicii de instalare, diagnosticare,
optimizare, curățare, reconstruire, reparații
și mentenanță pentru calculatoare, laptopuri,
imprimante, monitoare, copiatoare, televizoare,
videoproiectoare, și alte produse IT.
42. Servicii de instalare a software-ului
computerizat, mentenanţa software-urilor de
program, programare computerizată, servicii
de calibrare, diagnoză şi control de calitate
relativ la programele de calculator, licenţiere
de programe de calculator, închirierea de
computere, crearea, elaborarea, conceperea,
găzduirea, actualizarea, instalarea, copierea,
închirierea şi întreţinerea de programe de
calculatoare, dezvoltarea, modernizarea şi
aducerea la zi a programelor software,
asigurarea de utilizare temporară de software
de calculator nedescărcabil folosit la crearea
şi publicarea de manuale, consultanţă de
software computerizat, design de software
pentru computer, instalarea de software
pentru computere, mentenanţa software-urilor
de computer, închiriere a software-ului de
computer, analiza și actualizarea software-
urilor de computer, design pentru sistemele
de computer, servicii de protecţie anti-virus
pentru computere, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea hardware-ului pentru computere.

───────
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(210) M 2018 07518
(151) 09/11/2018
(732) PepsiCo, Inc., ANDERSON HILL

ROAD 700, PURCHASE, 10577,
NEW YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

Lay's Rumeniţi în Cuptor

(531) Clasificare Viena: 05.09.15; 08.07.08;
11.01.22; 11.01.25; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:bej, galben, roşu,
alb, verde, maro, auriu

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

29. Gustări (snack foods) pe bază de cartofi,
cipsuri de cartofi (potato chips), cipsuri de cartofi
(potato crisps).

───────

(210) M 2018 07519
(151) 09/11/2018
(732) PepsiCo, Inc., STR. ANDERSON

HILL ROAD NR. 700, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
PURCHASE, NY 10577, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

Lay’s Rumeniți în Cuptor

(531) Clasificare Viena: 11.01.17; 11.01.25;
08.07.08; 08.07.25; 26.02.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.15

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

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

29. Gustări (snack foods) pe bază de cartofi,
chipsuri de cartofi (potato chips), chipsuri de
cartofi (potato crisps)

───────
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(210) M 2018 07520
(151) 09/11/2018
(732) PepsiCo, Inc., ANDERSON HILL

ROAD 700, PURCHASE, 10577,
NEW YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

Lay’s Rumeniți în Cuptor

(531) Clasificare Viena: 11.01.17; 11.01.25;
08.07.08; 08.07.25; 26.02.01; 05.09.21;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.15

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

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

29. Gustări (snack foods) pe bază de cartofi,
chipsuri de cartofi (potato chips), chipsuri de
cartofi (potato crisps)

───────

(210) M 2018 07521
(151) 09/11/2018
(732) PepsiCo, Inc., ANDERSON HILL

ROAD 700, PURCHASE, 10577,
NEW YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

Lay’s MAXX DEEP RIDGED

(531) Clasificare Viena: 13.03.07; 08.07.08;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 26.02.01;
26.11.03; 01.15.05

(591) Culori revendicate:mov, negru, galben,
roșu, alb, portocaliu, auriu

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

29. Gustări (snack foods) pe bază de cartofi,
chipsuri de cartofi (potato chips), chipsuri de
cartofi (potato crisps)

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/11/2018-11/11/2018

(210) M 2018 07522
(151) 09/11/2018
(732) PepsiCo, Inc., STR. ANDERSON

HILL ROAD NR. 700, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
PURCHASE, NY 10577, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

Lay’s MAXX DEEP RIDGED

(531) Clasificare Viena: 08.07.08; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.03;
26.02.01; 08.03.25; 05.09.06

(591) Culori revendicate:verde, negru,
galben, roșu, alb, auriu

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

29. Gustări (snack foods) pe bază de cartofi,
cipsuri de cartofi (potato chips), cipsuri de cartofi
(potato crisps).

───────

(210) M 2018 07523
(151) 09/11/2018
(732) PepsiCo, Inc., STR. ANDERSON

HILL ROAD NR. 700, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
PURCHASE, NY 10577, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

Lay’s MAXX DEEP RIDGED

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.11.03;
08.07.08; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
05.09.21; 29.01.15

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

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

29. Gustări (snack foods) pe bază de cartofi,
cipsuri de cartofi (potato chips), cipsuri de cartofi
(potato crisps).

───────
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(210) M 2018 07525
(151) 09/11/2018
(732) PepsiCo, Inc., STR. ANDERSON

HILL ROAD NR. 700, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
PURCHASE, NY 10577, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

Lay’s wavy

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.11.03;
08.07.08; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
08.03.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
roșu, alb, auriu

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

29. Gustări (snack foods) pe bază de cartofi,
cipsuri de cartofi (potato chips), cipsuri de cartofi
(potato crisps).

───────

(210) M 2018 07526
(151) 09/11/2018
(732) PepsiCo, Inc., STR. ANDERSON

HILL ROAD NR. 700, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
PURCHASE, NY 10577, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

Lay’s wavy

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.11.03;
08.07.08; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
05.09.21; 05.07.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov, galben, roșu,
alb, verde, negru, portocaliu, auriu

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

29. Gustări (snack foods) pe bază de cartofi,
cipsuri de cartofi (potato chips), cipsuri de cartofi
(potato crisps).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/11/2018-11/11/2018

(210) M 2018 07527
(151) 09/11/2018
(732) PepsiCo, Inc., STR. ANDERSON

HILL ROAD NR. 700, STATELE
UNITE ALE AMERICII,
PURCHASE, NY 10577, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

Lay’s wavy

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.11.03;
08.07.08; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben, alb,
portocaliu, auriu

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

29. Gustări (snack foods) pe bază de cartofi,
cipsuri de cartofi (potato chips), cipsuri de cartofi
(potato crisps).

───────

(210) M 2018 07528
(151) 09/11/2018
(732) CRISTIAN-ALIN BUTA, STR.

ALEEA CARPAȚI NR. 33, AP. 89,
JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

ESTREA

(531) Clasificare Viena: 27.05.14; 27.05.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a cremelor naturiste şi
farmaceutice, cosmeticelor, accesoriilor de baie
şi parfumurilor, prin diferite forme de comerţ,
inclusiv pagina web (cu excepţia transportului),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, servicii de comerţ cu produse
pentru cosmetică facială, corporală şi pentru
păr, în principal: ulei masaj, creme masaj,
gel masaj, măşti corporale, creme corp, gel
faţă, măşti faciale, săpun, şampon, duş gel,
balsam după ras, balsam corp, balsam păr,
produse machiaj, fond de ten, rimel, ruj buze,
gloss buze, farduri, corector, sare de baie,
produse demachiere, produse dupa epilat, ser
facial, a cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi parfumurilor,
publicitate inclusiv prin pagina web pentru
produsele comercializate, servicii de import-
export în legătură cu produsele comercializate,
servicii oferite de lanţuri de magazine.

───────
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(210) M 2018 07529
(151) 09/11/2018
(732) VILCU ALINA ANDREEA, STR.

G-RAL ŞTEFAN BURILEANU
NR. 10, BL. 12K, SC. 2, ET. 3,
AP. 34, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PIANOTERRA

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 07530
(151) 09/11/2018
(732) ORGANIC FRESH FOOD SRL,

STR. AL. I. CUZA NR. 3BIS,
PARTER, JUDEŢUL ILFOV,
COMUNA TUNARI, ROMANIA

(540)

lebanese zaitoone express

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 25.01.10;
25.01.25; 27.05.01; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 07531
(151) 09/11/2018
(732) SC FORIT SOLUTIONS SRL,

COMUNA PĂDURENI NR. 378,
JUD. TIMIȘ, SAT PĂDURENI,
307236, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

FOR IT SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.15;
26.04.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb
(RGB:248,248,248), negru
(RGB:26,39,50), roșu (RGB:255,51,0)

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

9. Case înregistratoare, mașini de calculat,
echipamente pentru prelucrarea informației şi
calculatoare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 07532
(151) 09/11/2018
(732) SC VOLA.RO SRL, STR.

PRINCIPATELE UNITE, NR. 46-48,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040165,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Vola Refundable
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(531) Clasificare Viena: 24.15.02; 24.15.08;
20.05.15; 18.05.01; 18.05.03; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis
(Pantone 300C), albastru deschis
(Pantone 298C)

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
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 07533
(151) 09/11/2018
(732) SORIN AUREL POPESCU, STR.

SPĂTARUL NICOLAE MILESCU
NR. 12, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
CALEA VICTORIEI NR. 25, ET. 1,
AP.1, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LUXURIA CENTRUM

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.16;
25.01.09; 25.01.10; 25.01.25; 25.07.17;
27.05.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2018 07534
(151) 09/11/2018
(732) SC VOLA.RO SRL, STR.

PRINCIPATELE UNITE, NR. 46-48,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040165,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Vola Rambursabil

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 18.05.01;
24.15.02; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 300C), albastru deschis
(Pantone 298C), alb

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau pentru animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
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45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 07535
(151) 09/11/2018
(732) S.C. MARYAB IST S.R.L., STR.

EUGEN LOVINESCU NR. 27,
CAM 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MARYAB Patiserie 2007

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.01.01;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:maro, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea şi prezentarea la un loc în avantajul
tertilor a: pâinii, produselor de patiserie şi
produselor de cofetărie (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor sa le vadă si să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 07536
(151) 09/11/2018
(732) TENDENZALEN S.R.L., COMUNA

MARGINEA NR. 534A, JUD.
SUCEAVA, SAT MARGINEA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Lovely Dedicat casei tale!

(531) Clasificare Viena: 25.01.13; 25.01.25;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
16. Feţe de masă din hârtie.
24. Lenjerii de pat, lenjerii din frotir, saci de
dormit (lenjerii), lenjerii de pat cu volane,
lenjerii de pat cu falduri, lenjerii de pat şi
feţe de mese, lenjerii de pat din material textil
neţesut, ţesături matlasate (lenjerii), materiale
textile pentru confecţionarea lenjeriilor, materiale
textile pentru învelirea pernelor, huse pentru
perne, feţe decorative pentru perne, ţesături
matlasate (huse pentru perne şi saltele), feţe
de plapumă, pleduri, paturi tip pled, pleduri de
călătorie, pleduri de voiaj din tartan, pleduri şi
cuverturi de pat, feţe de masă, feţe de masă
plastice, feţe de masă de damasc, feţe de
masă din materiale textile, cuverturi, cuverturi
matlasate, cuverturi tricotate, cuverturi pentru
canapea, cuverturi din eponj, cuverturi din
frotir, cuverturi pentru paturi, cuverturi pentru
pat, cuverturi pentru pătuţuri, cuverturi de
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masă, cuverturi pentru picioare, cuverturi de
pat, cuverturi pentru canapele, cuverturi de
pat matlasate, cuverturi din materiale textile,
cuverturi umplute cu semipuf, cuverturi umplute
cu puf, cuverturi pentru saltele japoneze,
cuverturi de pat căptuşite, cuverturi matlasate
pentru paturi, cuverturi de pat (paturi), cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), cuverturi de pat
cu volane, cuverturi cu falduri pentru paturi,
cuverturi pentru paturi pentru copii, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură sintetice.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
de covoare, comercializarea produselor pentru
casă, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcaminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu
amănuntul prin comenzi postale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin posta pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2018 07537
(151) 09/11/2018
(732) SC AGRO HAPPY VEGGIE SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI-URZICENI NR.
16, PAVILION P6, STAND 154
(INCINTA DORALY), JUDEŢUL
ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Agro Happy Veggie

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.13; 26.13.25; 26.11.02

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, functii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07538
(151) 09/11/2018
(732) NORTH DEVELOPMENT TEAM

2016 SRL, STR. AEROPORTULUI
NR. 120-130, BIROU-CAMERA
4, SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ARBO CARTIERUL
NOU MOGOŞOAIA

(531) Clasificare Viena: 05.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13; 26.04.18

(591) Culori revendicate:verde, maro, alb
(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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.

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

───────

(210) M 2018 07539
(151) 09/11/2018
(732) LIDER SERVICII S.R.L., STR.

CUZA VODA NR. 59A, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

LIDER S Lider ÎN MATERIALE
DE CONSTRUCŢII

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.25

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07540
(151) 09/11/2018
(732) ASOCIATIA CANTICUM, B-DUL

BUCURESTII NOI NR. 17, CAM.
1, BL. A, SC. B, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

canticum

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.05.18

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

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

───────

(210) M 2018 07541
(151) 09/11/2018
(732) ALEXANDRA FLORENTINA LIPAI,

BD. DACIA NR. 68, BL. AN 39, AP.
8, JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

TWINDECO

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, plută,
stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
24. Ţesături şi înlocuitori din textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 07542
(151) 09/11/2018
(732) IMEDICA SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 141D, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Imedica the quality
health products

(531) Clasificare Viena: 03.11.01; 11.03.07;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
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degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.

───────

(210) M 2018 07543
(151) 09/11/2018
(732) SC POLI-MED-ANNA SRL,

JUDEŢUL HARGHITA, NR. 509,
COMUNA CIUMANI, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)
DICLOFENAC

GEL COMPUS 2%
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice.

───────

(210) M 2018 07544
(151) 09/11/2018
(732) SC POLI-MED-ANNA SRL,

JUDEŢUL HARGHITA, NR. 509,
COMUNA CIUMANI, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)
DICLOFENAC GEL FORTE

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

5. Produse farmaceutice.
───────

(210) M 2018 07546
(151) 09/11/2018
(732) DEM ELECTRONICS SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI NR. 64,
CORP 3, PARTER, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA AFUMAŢI ,
ROMANIA

(540)

TATTA ROBIN
TOOLZ&GARDEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.02; 24.17.25; 29.01.12

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 07547
(151) 09/11/2018
(732) ERTEC IDEAL GRUP SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, COMPLEX
COMERCIAL SMART EXPO
CONSTRUCT, PAVILION FLORA,
BIROUL NR. 7, JUDEŢ ILFOV
, VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ERTEC Shop GO
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(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 17.01.07;
26.01.13; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

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

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

───────

(210) M 2018 07548
(151) 09/11/2018
(732) HALAK FERAS, STR. DRUMUL

INTRE VII NR. 19, CORP H, AP.
H41, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
BATGI MUSTAFA, STR. AVRAM
IANCU NR. 9, JUDEȚUL ILFOV,
SAT DOBROIESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
MAGIC

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

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).

───────

(210) M 2018 07549
(151) 09/11/2018
(732) GABRIEL SANDU, COMUNA

CRISTEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI,
SAT CRISTEȘTI, BOTOȘANI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

BUCĂTARUL PERSONAL

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 26.11.01;
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
servicii de import export. regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse în
mod special instrumente manuale şi electrice
pentru prepararea alimentelor, recipiente pentru
bucătărie, echipamente folosite de bucătari
(exceptând transportul lor), permiţând clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii putând fi asigurate de magazine
en detail, prin showroom, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment. cursuri pentru bucătari, ospătari
(instruire).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
servicii prestate de bucătari personali. servicii de
catering.

───────
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(210) M 2018 07550
(151) 09/11/2018
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540) NEO STICKS BLUE

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540) NEO STICKS DARK BLUE

───────

(210) M 2018 07552
(151) 09/11/2018
(732) MAGDALENA-CRISTINA

BUTUCEA, STR. STRAUBING
NR. 181, JUDEȚUL VÂLCEA,
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)
PEACE MUSEUM ROMANIA
(MUZEUL PĂCII ROMÂNIA)

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

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

───────

(210) M 2018 07553
(151) 09/11/2018
(732) MIHAITA GHEBANOAEI, STR.

PROF. I. SIMIONESCU NR. 11, BL.
F10, PARTER, AP. 1, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, 700408, IAȘI, ROMANIA

(540)
LUXPET

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru animale.
31. Cereale și semințe crude și neprocesate,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare, hrană
și băuturi pentru animale.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor.

───────

───────

(210) M 2018 07551
(151) 09/11/2018
(732) British American Tobacco

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din 
tutun,înlocuitori de tutun (nu pentru uz 
medical), toatecu scopul de a fi încălzite dar 
nu arse, articolepentru fumători, dispozitive 
electronice și pieseale acestora pentru 
încălzirea tutunului.

(511)      Produse și/sau servicii grupate  
              peclase:

           Se  invoca prioritatea  nr.        
  00003309542/09.05.2018,  UK,          
  avand starea acceptata.

 Se  invoca   prioritatea  nr. 
00003309478/09.05.2018,   UK, 
avand  starea  acceptata.

(511)   Produse  și/sau  servicii     
       grupate peclase:
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(210) M 2018 07554
(151) 09/11/2018
(732) CRISTIAN- IONUŢ ROŞU,

STRADA: STR. TĂTĂRANI,
NUMAR: 4, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, 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)

BAMBINII.RO

(531) Clasificare Viena: 02.05.24; 02.05.22;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

35. Strîngerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi (exceptând transportul lor), 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
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2018 07555
(151) 09/11/2018
(732) Oana-Gabriela Boia, STRADA:

GEORGE VALENTIN BIBESCU,
NUMAR: 10, BL 12/1, SC.1, ETAJ
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

cafeneaua mamelor

(531) Clasificare Viena: 11.03.04; 27.05.01;
27.05.02

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
informaţii despre educaţie, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii [educaţie sau divertisment],
fotografie, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, producția de emisiuni de
radio și de televiziune, prezentarea prestaţiilor
live, organizarea şi susţinerea de ateliere
[instruire], prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
furnizare de spații de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii, furnizare de
instalații de joacă pentru copii, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă.
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cafenea, servicii
de restaurant, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2018 07556
(151) 09/11/2018
(732) Radu-Cristian Mirea, STRADA:

VALEA CALUGAREASCA, NUMAR:
14, BL.2, SC.A, ET.2, AP.9,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

mobi cell

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 26.04.18
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

299C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi auto si de birou pentru telefoane
mobile, încarcatoare de baterii pentru telefoane
mobile, încărcătoare auto de baterii pentru
telefoane mobile, căşti cu fir pentru telefoane
mobile, căşti fără fir pentru telefoane mobile
(kit hands-free), carcase pentru telefoane
mobile, cabluri de conectare pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane mobile, dispozitive GPS,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea si
reproducerea sunetului sau imaginii, huse din
piele si imitaţie din piele pentru telefoane mobile,
laptopuri si tablete, huse din produse textile
pentru telefoane mobile, laptopuri si tablete.

───────

(210) M 2018 07557
(151) 09/11/2018
(732) VALENTIN DINU, STRADA:

MARTISOR, NUMAR: 56, BL. J,
SECTOR 4 , BUCUREŞTI, 041241,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Smart PRO Events

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

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

───────

(210) M 2018 07558
(151) 11/11/2018
(732) AURORA LUCIA POTOR,

STRADA: PETRU DOBRA,
NUMAR: 4, AP.1, JUDEŢ MUREŞ,
TARGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Maris

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

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

clase:
30. Ceai ,condimente ,cafea, 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).

───────


