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Cereri Mărci publicate în 17/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05694 10/09/2018 Sorin Peligrad PROAFACERI

2 M 2018 05862 10/09/2018 SC 70 CRIS SECURE
SOLUTIONS SRL

70 CRIS SECURE SOLUTIONS

3 M 2018 05863 10/09/2018 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.

7 DAYS Doub!e COCONUT MAX

4 M 2018 05864 10/09/2018 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.

fineti SPREAD

5 M 2018 05865 10/09/2018 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.

7 DAYS Borseto

6 M 2018 05866 10/09/2018 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.

7 DAYS Doub!e MAX

7 M 2018 05867 10/09/2018 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.

7 DAYS MAX

8 M 2018 05868 10/09/2018 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.

7 DAYS mini Croissants Double

9 M 2018 05869 10/09/2018 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.

7 DAYS HOME CROISSANT

10 M 2018 05870 10/09/2018 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.

7 DAYS mini Croissants

11 M 2018 05871 10/09/2018 S.C. BRANDIENTAL DESIGN
STUDIO S.R.L.

MONT LIFE

12 M 2018 05872 10/09/2018 ANDREI GOAGĂ CRAIASA

13 M 2018 05873 10/09/2018 SC TOBACCO DISCOUNT SRL TOBACCO % DISCOUNT

14 M 2018 05874 10/09/2018 IONUT MILITARU ELITE DRAGON

15 M 2018 05875 10/09/2018 ADRIANA-GABRIELA NEDILA ATELIERUL DACIC Fondat in
2018 Oarta de Sus

16 M 2018 05876 10/09/2018 S.C. MULTI SERV CONS VEST
SRL-D

ŞCOALA DE SCHI ŞUREANU
ŞUREANU MOUNTAIN SPORT
CENTER

17 M 2018 05877 10/09/2018 MOBILANGRO-LUX SRL Biss-M

18 M 2018 05878 10/09/2018 IORDACHESCU OCTAVIAN LICEENII CAMPIONI

19 M 2018 05879 10/09/2018 GAMACAFE AUTOMATE SRL GAMA CAFE

20 M 2018 05881 10/09/2018 A-CON GLOBAL ULTRA SRL GLOBAL RESIDENCE building
quality

21 M 2018 05882 10/09/2018 SC ENDURO SECURITY SRL ENDURO SECURITY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 05883 10/09/2018 S.C. BUTTERFLY AGENCY

S.R.L.
MACO'S PRINT& COFEE SHOP

23 M 2018 05884 10/09/2018 IONUŢ CĂTĂLIN CONSTANTIN fashionstock.ro F/S

24 M 2018 05885 10/09/2018 SC KNOW NOW SOLUTIONS
SRL

4s Happy 25!!!

25 M 2018 05886 10/09/2018 SC FARMACIA ELIXIRF ARM
IMPEX S.R.L.

FARMACIA ELIXIR Sanatatea ta
este prioritatea noastra

26 M 2018 05888 10/09/2018 LILIANA CRISTEA ŢUICĂ SCORILO

27 M 2018 05889 10/09/2018 CAR WASH POINT SRL Car Wash Point

28 M 2018 05890 10/09/2018 MIKO MATEI IOAN MISS DACIA

29 M 2018 05891 10/09/2018 MIKO MATEI IOAN MISTER DACIA

30 M 2018 05892 10/09/2018 MW MARKETING & I.P. S.R.L. LA VITTA APĂ DE IZVOR

31 M 2018 05893 10/09/2018 MW MARKETING & I.P. SRL BUCOVINA Sete de echilibru

32 M 2018 05895 10/09/2018 EPO FASHION CO., LTD edition

33 M 2018 05896 10/09/2018 FELIX-FLAVIU SABĂU JULWEISS N 1910

34 M 2018 05897 10/09/2018 Vlad Dan Gheorghe REFUZ ABUZ

35 M 2018 05898 10/09/2018 SC ASOCIATIA NATIONALA DE
PROMOVARE A VINULUI SRL

DOMENIILE URLAŢI

36 M 2018 05899 10/09/2018 SC ASOCIATIA NATIONALA DE
PROMOVARE A VINULUI SRL

37 M 2018 05900 10/09/2018 SC ASOCIATIA NATIONALA DE
PROMOVARE A VINULUI SRL

Saac

38 M 2018 05901 10/09/2018 GASTROFOOD MEDITERANA
SRL

ANZUELO Mediterranean
Essence

39 M 2018 05902 10/09/2018 BCR BANCA PENTRU
LOCUINTE SA

Confort Acasa de la BCR BpL

40 M 2018 05903 10/09/2018 BCR BANCA PENTRU
LOCUINTE SA

Casa Noua de la BCR BpL

41 M 2018 05904 10/09/2018 NILBIDI TRANS SRL TITAN GEL GOLD SPECIAL
GEL FOR MEN

42 M 2018 05905 10/09/2018 NILBIDI TRANS SRL PROVOCATIVE GEL

43 M 2018 05906 10/09/2018 MIHAI CATALIN CIORCAN INFRACTOAREA

ZZPELIN PELIN FRIZZANTE
DE URLAŢI
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(210) M 2018 05694
(151) 10/09/2018
(732) Sorin Peligrad, STR.

HARMANULUI NR. 20, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500050,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PROAFACERI

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 03.07.01;
03.07.02; 03.07.19; 03.07.24; 24.07.23

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

35. Strangerea la un loc, in beneficiul tertilor,
a unor produse/servicii diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate prin cataloage, prin
mijloace electronice, prin intermediul siteurilor
web sau al emisiunilor specifice, servicii de
asistenţă în exploatarea sau conducerea unei
intreprinderi comerciale, servicii de asistenţă
în ceea ce priveşte conducerea afacerilor
sau a funcţiilor comerciale ale intreprinderilor
industriale sau comerciale, ca şi serviciille
asigurate de firme de publicitate care se ocupă
în principal de comunicare publică, declaraţii sau
anunţuri prin toate mijloacele de difuzare, pentru
toate tipurile de produse sau servicii.

───────

(210) M 2018 05862
(151) 10/09/2018
(732) SC 70 CRIS SECURE SOLUTIONS

SRL, STR. INDEPENDENŢEI
NR. 9, CORP 1, CAM. 1, ET. 1,
JUDEŢUL MEHEDINŢI, DROBETA
TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(540)

70 CRIS SECURE SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 26.01.18;
27.01.06

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2018 05863
(151) 10/09/2018
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY
S.A., DRUMUL NATIONAL
KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS, ATTICA,
14452, GRECIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY SRL
, B-DUL AVIATORILOR NR. 43,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 11853,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

7 DAYS Doub!
e COCONUT MAX

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, roșu închis,
albastru, negru, alb

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

29. Fructe și legume conservate și uscate
(stafide, sultane, coacăze), fructe cristalizate
(coajă de lămâi și portocale, zaharisita/ confiată),
curmale, nuci, produse din cartofi de toate tipurile
și formele (chips-uri, stix-uri, cartofi pai, fulgi
de cartofi, bulete de cartofi), fructe glazurate,
fructe congelate, chips-uri de fructe, jeleuri de
fructe, gustări pe bază de fructe, gemuri si
dulcețuri, gem de ghimbir, marmeladă, unt de
arahide, compoturi, produse tartinabile (pe bază
de unt de cacao, unt de arahide, unt din boabe
de ciocolată, unt de nuci de cocos), uleiuri
alimentare și grăsimi comestibile.
30. Produse din cacao, produse din vanilie, făină
de grâu, făină și preparate din cereale (cu
excepția produselor alimentare pentru animale),
preparate din făină, batoane de cereale gustări
pe bază de cereale, preparate pentru consum
uman (fulgi de ovăz și din alte cereale), fulgi de
porumb, floricele de porumb, alimente făinoase,
amestecuri preparate pentru pâine, prăjituri,
produse de patiserie, clătite, pastă (cremă) de
tort pe bază de ouă și lapte, pudră de tort pe

bază de cacao, decorațiuni comestibile pentru
prăjituri, prăjituri de orez, gustări pe bază de
orez, arome pentru prăjituri, pâine, turtă dulce,
chifle de pâine, pesmet, produse de panificație
de toate tipurile, (chips-uri, prăjituri cu blat
sfărâmicios. sticks-uri), sandwich-uri. chips-uri,
rondele/rulouri, vafe, napolitane, umplute cu
cremă, rulade, croissant, magdalene, ștrudel,
pizza, pizza refrigerată sau congelată, pizza
(produs semipreparat), pesmeți, preparate din
pâine, gustări și chipsuri, aluaturi, foietaj și
produse de cofetărie, vafe belgiene, produse
de cofetărie cu migdale, pastă de migdale,
miere, fondante, halva, biscuiți sărați și uscați,
biscuiți, furescuri, biscuiti cu malț, biscuiți petit-
beurre, prăjiturele petits fours, băuturi din cafea
cu lapte, băuturi pe bază de ceai, bază de
cacao sau ciocolată, ciocolată (înveliș), tablete
și umplutură cu ciocolată, ciocolată cu fructe în
coajă lemnoasă și / sau produse din cereale și /
sau fructe și orez. praline, produse de cofetărie
cu fructe în coajă lemnoasă, marțipan, budinci.

───────

(210) M 2018 05864
(151) 10/09/2018
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY
S.A., DRUMUL NATIONAL
KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS, ATTICA,
14452, GRECIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY SRL
, B-DUL AVIATORILOR NR. 43,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 11853,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

fineti SPREAD

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe și legume conservate și uscate
(stafide, sultane, coacăze), fructe cristalizate
(coajă de lămâi și portocale, zaharisită/ confiată),
curmale, fructe cu coajă lignificată procesate,
produse din cartofi de toate tipurile și formele
(chips-uri, stix-uri, cartofi pai, fulgi de cartofi,
bulete de cartofi), fructe glazurate, fructe
congelate, chips-uri de fructe, jeleuri de fructe,
gustări pe bază de fructe, gemuri și dulcețuri,
gem de ghimbir, marmeladă, unt de arahide,
compoturi, produse tartinabile (pe bază de
unt de cacao, unt de arahide, unt din boabe
de ciocolată, unt de nuci de cocos), uleiuri
alimentare și grăsimi comestibile.
30. Produse din cacao, produse din vanilie,
făină de grâu, făină și preparate din cereale cu
excepția produselor alimentare pentru animale,
batoane de cereale, gustări pe bază de cereale,
preparate pentru consum uman (fulgi de ovăz și
din alte cereale), alimente făinoase, amestecuri
preparate pentru pâine, prăjituri, produse de
patiserie, clătite, pastă (cremă) de tort pe bază
de ouă și lapte, pudră de tort pe bază de cacao,
bomboane de decor pentru torturi, prăjituri de
orez, gustări pe bază de orez, arome pentru
torturi/prăjituri altele decât uleiurile esențiale,
pâine, chifle de pâine, pesmet, produse de
panificație de toate tipurile, respectiv chips-uri
din cereale, prăjituri cu blat sfărâmicios, sticks-
uri, vafe, napolitane, umplute cu cremă, rulade
(produse de cofetărie), croissant, pesmeți,
aluaturi, foietaj și produse de cofetărie, biscuiți,
fursecuri, produse de cofetărie cu fructe în coajă
lemnoasă, marțipan.

───────

(210) M 2018 05865
(151) 10/09/2018
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY
S.A., DRUMUL NATIONAL
KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS, ATTICA,
14452, GRECIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. AVIATORILOR NR. 43,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011853

(540)

7 DAYS Borseto

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, roșu închis,
alb, negru

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

29. Fructe și legume conservate și uscate
(stafide, sultane, coacăze), fructe cristalizate
(coajî de lămâi și portocale, zaharisita/ confiată),
curmale, nuci, produse din cartofi de toate tipurile
și formele (chips-uri, stix-uri, cartofi pai, fulgi de
cartofi, bulete de cartofi), fructe glazurate, fructe
congelate, chips-uri de fructe, jeleuri de fructe,
gustări pe bază de fructe, gemuri si dulcețuri,
gem de ghimbir, marmeladă, unt de arahide,
compoturi, produse tartinabile (pe bază de unt de
caco, unt de arahide, unt din boabe de ciocolată,
unt de nuci de cocos), uleiuri alimentare și
grăsimi comestibile.
30. Produse din cacao, produse din vanilie, făină
de grâu, făină și preparate din cereale (cu
excepția produselor alimentare pentru animale),
preparate din făină, batoane de cereale gustări
pe bază de cereale, preparate pentru consum
uman (fulgi de ovăz și din alte cereale), fulgi de
porumb, floricele de porumb, alimente făinoase,
amestecuri preparate pentru pâine, prăjituri,
produse de patiserie, clătite, pastă (cremă) de
tort pe bază de ouă și lapte, pudră de tort pe
bază de cacao, decorațiuni comestibile pentru
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prăjituri, prăjituri de orez, gustări pe bază de
orez, arome pentru prăjituri, pâine, turtă dulce,
chifle de pâine, pesmet, produse de panificație
de toate tipurile, (chips-uri, prăjituri cu blat
sfărâmicios. sticks-uri), sandwich-uri. chips-uri,
rondele/rulouri, vafe, napolitane, umplute cu
cremă, rulade, croissant, magdalene, ștrudel,
pizza, pizza refrigerată sau congelată, pizza
(produs semipreparat), pesmeți, preparate din
pâine, gustări și chipsuri, aluaturi, foietaj și
produse de cofetărie, vafe belgiene, produse
de cofetărie cu migdale, pastă de migdale,
miere, fondante, halva, biscuiți sărați și uscați,
biscuiți, furescuri, biscuiti cu malț, biscuiți petit-
beurre, prăjiturele petits fours, băuturi din cafea
cu lapte, băuturi pe bază de ceai, bază de
cacao sau ciocolată, ciocolată (înveliș), tablete
și umplutură cu ciocolată, ciocolată cu fructe în
coajă lemnoasă și / sau produse din cereale și /
sau fructe și orez, praline, produse de cofetărie
cu fructe în coajă lemnoasă, marțipan, budinci.

───────

(210) M 2018 05866
(151) 10/09/2018
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY
S.A., DRUMUL NATIONAL
KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS, ATTICA,
14452, GRECIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. AVIATORILOR NR. 43,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011853

(540)

7 DAYS Doub!e MAX

(531) Clasificare Viena: 24.17.04; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, roșu închis,
alb, negru, maro

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

29. Fructe și legume conservate și uscate
(stafide, sultane, coacăze), fructe cristalizate
(coajî de lămâi și portocale, zaharisita/ confiată),
curmale, nuci, produse din cartofi de toate tipurile
și formele (chips-uri, stix-uri, cartofi pai, fulgi
de cartofi, bulete de cartofi), fructe glazurate,
fructe congelate, chips-uri de fructe, jeleuri de
fructe, gustări pe bază de fructe, gemuri si
dulcețuri, gem de ghimbir, marmeladă, unt de
arahide, compoturi, produse tartinabile (pe bază
de unt de cacao, unt de arahide, unt din boabe
de ciocolată, unt de nuci de cocos), uleiuri
alimentare și grăsimi comestibile.
30. Produse din cacao, produse din vanilie, făină
de grâu, făină și preparate din cereale (cu
excepția produselor alimentare pentru animale),
preparate din făină, batoane de cereale gustări
pe bază de cereale, preparate pentru consum
uman (fulgi de ovăz și din alte cereale), fulgi de
porumb, floricele de porumb, alimente făinoase,
amestecuri preparate pentru pâine, prăjituri,
produse de patiserie, clătite, pastă (cremă) de
tort pe bază de ouă și lapte, pudră de tort pe
bază de cacao, decorațiuni comestibile pentru
prăjituri, prăjituri de orez, gustări pe bază de
orez, arome pentru prăjituri, pâine, turtă dulce,
chifle de pâine, pesmet, produse de panificație
de toate tipurile, (chips-uri, prăjituri cu blat
sfărâmicios. sticks-uri), sandwich-uri. chips-uri,
rondele/rulouri, vafe, napolitane, umplute cu
cremă, rulade, croissant, magdalene, ștrudel,
pizza, pizza refrigerată sau congelată, pizza
(produs semipreparat), pesmeți, preparate din
pâine, gustări și chipsuri, aluaturi, foietaj și
produse de cofetărie, vafe belgiene, produse
de cofetărie cu migdale, pastă de migdale,
miere, fondante, halva, biscuiți sărați și uscați,
biscuiți, furescuri, biscuiti cu malț, biscuiți petit-
beurre, prăjiturele petits fours, băuturi din cafea
cu lapte, băuturi pe bază de ceai, bază de
cacao sau ciocolată, ciocolată (înveliș), tablete
și umplutură cu ciocolată, ciocolată cu fructe în
coajă lemnoasă și / sau produse din cereale și /
sau fructe și orez. praline, produse de cofetărie
cu fructe în coajă lemnoasă, marțipan, budinci.

───────
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(210) M 2018 05867
(151) 10/09/2018
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY
S.A., DRUMUL NATIONAL
KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS, ATTICA,
14452, GRECIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. AVIATORILOR NR. 43,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011853

(540)

7 DAYS MAX

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, roșu închis,
alb, maro

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

29. Fructe și legume conservate și uscate
(stafide, sultane, coacăze), fructe cristalizate
(coajă de lămâi și portocale, zaharisita/ confiată),
curmale, nuci, produse din cartofi de toate tipurile
și formele (chips-uri, stix-uri, cartofi pai, fulgi
de cartofi, bulete de cartofi), fructe glazurate,
fructe congelate, chips-uri de fructe, jeleuri de
fructe, gustări pe bază de fructe, gemuri si
dulcețuri, gem de ghimbir, marmeladă, unt de
arahide, compoturi, produse tartinabile (pe bază
de unt de cacao, unt de arahide, unt din boabe
de ciocolată, unt de nuci de cocos), uleiuri
alimentare și grăsimi comestibile.
30. Produse din cacao, produse din vanilie, făină
de grâu, făină și preparate din cereale (cu
excepția produselor alimentare pentru animale),
preparate din făină, batoane de cereale gustări
pe bază de cereale, preparate pentru consum
uman (fulgi de ovăz și din alte cereale), fulgi de
porumb, floricele de porumb, alimente făinoase,
amestecuri preparate pentru pâine, prăjituri,
produse de patiserie, clătite, pastă (cremă) de
tort pe bază de ouă și lapte, pudră de tort pe
bază de cacao, decorațiuni comestibile pentru

prăjituri, prăjituri de orez, gustări pe bază de
orez, arome pentru prăjituri, pâine, turtă dulce,
chifle de pâine, pesmet, produse de panificație
de toate tipurile, (chips-uri, prăjituri cu blat
sfărâmicios. sticks-uri), sandwich-uri. chips-uri,
rondele/rulouri, vafe, napolitane, umplute cu
cremă, rulade, croissant, magdalene, ștrudel,
pizza, pizza refrigerată sau congelată, pizza
(produs semipreparat), pesmeți, preparate din
pâine, gustări și chipsuri, aluaturi, foietaj și
produse de cofetărie, vafe belgiene, produse
de cofetărie cu migdale, pastă de migdale,
miere, fondante, halva, biscuiți sărați și uscați,
biscuiți, furescuri, biscuiti cu malț, biscuiți petit-
beurre, prăjiturele petits fours, băuturi din cafea
cu lapte, băuturi pe bază de ceai, bază de
cacao sau ciocolată, ciocolată (înveliș), tablete
și umplutură cu ciocolată, ciocolată cu fructe în
coajă lemnoasă și / sau produse din cereale și /
sau fructe și orez. praline, produse de cofetărie
cu fructe în coajă lemnoasă, marțipan, budinci.

───────
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(210) M 2018 05868
(151) 10/09/2018
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY
S.A., DRUMUL NATIONAL
KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS, ATTICA,
14452, GRECIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. AVIATORILOR NR. 43,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011853

(540)

7 DAYS mini
Croissants Double

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, roșu închis,
alb, negru, maro

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

29. Fructe și legume conservate și uscate
(stafide, sultane, coacăze), fructe cristalizate
(coajă de lămâi și portocale, zaharisita/ confiată),
curmale, nuci, produse din cartofi de toate tipurile
și formele (chips-uri, stix-uri, cartofi pai, fulgi
de cartofi, bulete de cartofi), fructe glazurate,
fructe congelate, chips-uri de fructe, jeleuri de
fructe, gustări pe bază de fructe, gemuri si
dulcețuri, gem de ghimbir, marmeladă, unt de
arahide, compoturi, produse tartinabile (pe bază
de unt de cacao, unt de arahide, unt din boabe
de ciocolată, unt de nuci de cocos), uleiuri
alimentare și grăsimi comestibile.
30. Produse din cacao, produse din vanilie, făină
de grâu, făină și preparate din cereale (cu
excepția produselor alimentare pentru animale),
preparate din făină, batoane de cereale gustări

pe bază de cereale, preparate pentru consum
uman (fulgi de ovăz și din alte cereale), fulgi de
porumb, floricele de porumb, alimente făinoase,
amestecuri preparate pentru pâine, prăjituri,
produse de patiserie, clătite, pastă (cremă) de
tort pe bază de ouă și lapte, pudră de tort pe
bază de cacao, decorațiuni comestibile pentru
prăjituri, prăjituri de orez, gustări pe bază de
orez, arome pentru prăjituri, pâine, turtă dulce,
chifle de pâine, pesmet, produse de panificație
de toate tipurile, (chips-uri, prăjituri cu blat
sfărâmicios. sticks-uri), sandwich-uri. chips-uri,
rondele/rulouri, vafe, napolitane, umplute cu
cremă, rulade, croissant, magdalene, ștrudel,
pizza, pizza refrigerată sau congelată, pizza
(produs semipreparat), pesmeți, preparate din
pâine, gustări și chipsuri, aluaturi, foietaj și
produse de cofetărie, vafe belgiene, produse
de cofetărie cu migdale, pastă de migdale,
miere, fondante, halva, biscuiți sărați și uscați,
biscuiți, furescuri, biscuiti cu malț, biscuiți petit-
beurre, prăjiturele petits fours, băuturi din cafea
cu lapte, băuturi pe bază de ceai, bază de
cacao sau ciocolată, ciocolată (înveliș), tablete
și umplutură cu ciocolată, ciocolată cu fructe în
coajă lemnoasă și / sau produse din cereale și /
sau fructe și orez. praline, produse de cofetărie
cu fructe în coajă lemnoasă, marțipan, budinci.

───────
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(210) M 2018 05869
(151) 10/09/2018
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY
S.A., DRUMUL NATIONAL
KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS, ATTICA,
14452, GRECIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. AVIATORILOR NR. 43,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011853

(540)

7 DAYS HOME CROISSANT

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, roșu închis,
alb, negru

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

29. Fructe și legume conservate și uscate
(stafide, sultane, coacăze), fructe cristalizate
(coajă de lămâi și portocale, zaharisita/ confiată),
curmale, nuci, produse din cartofi de toate tipurile
și formele (chips-uri, stix-uri, cartofi pai, fulgi
de cartofi, bulete de cartofi), fructe glazurate,
fructe congelate, chips-uri de fructe, jeleuri de
fructe, gustări pe bază de fructe, gemuri si
dulcețuri, gem de ghimbir, marmeladă, unt de
arahide, compoturi, produse tartinabile (pe bază
de unt de cacao, unt de arahide, unt din boabe
de ciocolată, unt de nuci de cocos), uleiuri
alimentare și grăsimi comestibile.
30. Produse din cacao, produse din vanilie, făină
de grâu, făină și preparate din cereale (cu
excepția produselor alimentare pentru animale),
preparate din făină, batoane de cereale gustări
pe bază de cereale, preparate pentru consum
uman (fulgi de ovăz și din alte cereale), fulgi de

porumb, floricele de porumb, alimente făinoase,
amestecuri preparate pentru pâine, prăjituri,
produse de patiserie, clătite, pastă (cremă) de
tort pe bază de ouă și lapte, pudră de tort pe
bază de cacao, decorațiuni comestibile pentru
prăjituri, prăjituri de orez, gustări pe bază de
orez, arome pentru prăjituri, pâine, turtă dulce,
chifle de pâine, pesmet, produse de panificație
de toate tipurile, (chips-uri, prăjituri cu blat
sfărâmicios. sticks-uri), sandwich-uri. chips-uri,
rondele/rulouri, vafe, napolitane, umplute cu
cremă, rulade, croissant, magdalene, ștrudel,
pizza, pizza regrigerată sau congelată, pizza
(produs semipreparat), pesmeți, preparate din
pâine, gustări și chipsuri, aluaturi, foietaj și
produse de cofetărie, vafe belgiene, produse
de cofetărie cu migdale, pastă de migdale,
miere, fondante, halva, biscuiți sărați și uscați,
biscuiți, furescuri, biscuiti cu malț, biscuiți petit-
beurre, prăjiturele petits fours, băuturi din cafea
cu lapte, băuturi pe bază de ceai, bază de
cacao sau ciocolată, ciocolată (înveliș), tablete
și umplutură cu ciocolată, ciocolată cu fructe în
coajă lemnoasă și / sau produse din cereale și /
sau fructe și orez. praline, produse de cofetărie
cu fructe în coajă lemnoasă, marțipan, budinci.

───────
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(210) M 2018 05870
(151) 10/09/2018
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY
S.A., DRUMUL NATIONAL
KM 12, ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS, ATTICA,
14452, GRECIA

(740) MUSAT & ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. AVIATORILOR NR. 43,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011853

(540)

7 DAYS mini Croissants

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, roșu închis,
alb, negru, maro

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

29. Fructe și legume conservate și uscate
(stafide, sultane, coacăze), fructe cristalizate
(coajă de lămâi și portocale, zaharisita/ confiată),
curmale, nuci, produse din cartofi de toate tipurile
și formele (chips-uri, stix-uri, cartofi pai, fulgi
de cartofi, bulete de cartofi), fructe glazurate,
fructe congelate, chips-uri de fructe, jeleuri de
fructe, gustări pe bază de fructe, gemuri si
dulcețuri, gem de ghimbir, marmeladă, unt de
arahide, compoturi, produse tartinabile (pe bază
de unt de cacao, unt de arahide, unt din boabe
de ciocolată, unt de nuci de cocos), uleiuri
alimentare și grăsimi comestibile.
30. Produse din cacao, produse din vanilie, făină
de grâu, făină și preparate din cereale (cu
excepția produselor alimentare pentru animale),
preparate din făină, batoane de cereale gustări
pe bază de cereale, preparate pentru consum

uman (fulgi de ovăz și din alte cereale), fulgi de
porumb, floricele de porumb, alimente făinoase,
amestecuri preparate pentru pâine, prăjituri,
produse de patiserie, clătite, pastă (cremă) de
tort pe bază de ouă și lapte, pudră de tort pe
bază de cacao, decorațiuni comestibile pentru
prăjituri, prăjituri de orez, gustări pe bază de
orez, arome pentru prăjituri, pâine, turtă dulce,
chifle de pâine, pesmet, produse de panificație
de toate tipurile, (chips-uri, prăjituri cu blat
sfărâmicios. sticks-uri), sandwich-uri. chips-uri,
rondele/rulouri, vafe, napolitane, umplute cu
cremă, rulade, croissant, magdalene, ștrudel,
pizza, pizza refrigerată sau congelată, pizza
(produs semipreparat), pesmeți, preparate din
pâine, gustări și chipsuri, aluaturi, foietaj și
produse de cofetărie, vafe belgiene, produse
de cofetărie cu migdale, pastă de migdale,
miere, fondante, halva, biscuiți sărați și uscați,
biscuiți, furescuri, biscuiti cu malț, biscuiți petit-
beurre, prăjiturele petits fours, băuturi din cafea
cu lapte, băuturi pe bază de ceai, bază de
cacao sau ciocolată, ciocolată (înveliș), tablete
și umplutură cu ciocolată, ciocolată cu fructe în
coajă lemnoasă și / sau produse din cereale și /
sau fructe și orez. praline, produse de cofetărie
cu fructe în coajă lemnoasă, marțipan, budinci.

───────

(210) M 2018 05871
(151) 10/09/2018
(732) S.C. BRANDIENTAL DESIGN

STUDIO S.R.L., STR. A.I.CUZA
NR. 15, PARTER, JUD. BACĂU,
ONEŞTI, 601041, BACĂU,
ROMANIA

(540)

MONT LIFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.07.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 05872
(151) 10/09/2018
(732) ANDREI GOAGĂ, STR. GRIGORE

MANOLESCU NR. 31, ET. 5, AP.
11, SECTOR. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CRAIASA

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
24. Textile si înlocuitori de textile, lenjerie pat,
perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr, păr
fals.
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 05873
(151) 10/09/2018
(732) SC TOBACCO DISCOUNT SRL,

STR. MAGNOLIEI NR. 76, JUD.
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

TOBACCO % DISCOUNT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.18; 24.17.25

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

clase:
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 05874
(151) 10/09/2018
(732) IONUT MILITARU, STR. CALEA

13 SEPTEMBRIE NR. 239, BL.
V5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELITE DRAGON
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(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 04.03.03; 24.01.09; 24.01.15

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2018 05875
(151) 10/09/2018
(732) ADRIANA-GABRIELA NEDILA,

STR. DIMITRIE CANTEMIR NR. 5,
AP. 7, JUD. MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430093, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

ATELIERUL DACIC Fondat
in 2018 Oarta de Sus

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.01.01; 27.01.12

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

6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, mici articole
de fierărie, containere metalice pentru
depozitare sau transport.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,

uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2018 05876
(151) 10/09/2018
(732) S.C. MULTI SERV CONS VEST

SRL-D, STR. TIMIS NR. 27D,
COMUNA GIROC, SAT GIROC,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

ŞCOALA DE SCHI
ŞUREANU ŞUREANU

MOUNTAIN SPORT CENTER

(531) Clasificare Viena: 27.01.12; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 06.01.04; 02.01.08;
26.03.05

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

───────

(210) M 2018 05877
(151) 10/09/2018
(732) MOBILANGRO-LUX SRL, STR.

VASILE CONTA NR. 9, ET. 1,
CAMERA E 235, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Biss-M

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 12.01.10

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri din
lemn, stuf, trestie, răchită şi din înlocuitori ai
acestor materiale sau din materiale plastice.

───────

(210) M 2018 05878
(151) 10/09/2018
(732) IORDACHESCU OCTAVIAN,

STR. BUZIAŞ NR. 62, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LICEENII CAMPIONI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 20.07.02; 24.07.23

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0033cc), galben (HEX #ff9933), roşu
(HEX #ff0000)

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

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

───────

(210) M 2018 05879
(151) 10/09/2018
(732) GAMACAFE AUTOMATE SRL,

STR. SUCEVEI NR. 1, SC. D,
ET. 6, AP. 27, JUD. BOTOŞANI,
BOTOŞANI, 710067, BOTOȘANI,
ROMANIA

(540)
GAMA CAFE

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

30. Băuturi gata preparate pe bază de cafea.
───────
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(210) M 2018 05881
(151) 10/09/2018
(732) A-CON GLOBAL ULTRA SRL,

ŞOS. CHITILEI NR. 88, CAM. A,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GLOBAL RESIDENCE
building quality

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
07.01.24; 26.11.03; 26.11.25

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

clase:
36. Afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 05882
(151) 10/09/2018
(732) SC ENDURO SECURITY SRL,

STR. PTA CETĂŢII NR. 18,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ENDURO SECURITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
03.07.17

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

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

35. Publicitate.
39. Transport, organizare de călătorii.
45. Servicii se siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

───────

(210) M 2018 05883
(151) 10/09/2018
(732) S.C. BUTTERFLY AGENCY S.R.L.,

STRADA: ZAMBILEI, NUMAR:
15, CAMERA 1, JUDEŢ ILFOV,
CORBEANCA SAT OSTRATU
(PARADISUL VERDE), ILFOV,
ROMANIA

(540)
MACO'S PRINT&

COFEE SHOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cafea măcinată, amestecuri de cafea,
băuturi din cafea, cafea cu lapte, cafea gata
preparată, cafea cu gheață, pungi de cafea,
doze de cafea, boabe de cafea, extracte de
cafea, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, boabe de cafea prăjite, boabe de cafea
măcinate, băuturi pe bază de cafea.

───────
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(210) M 2018 05884
(151) 10/09/2018
(732) IONUŢ CĂTĂLIN CONSTANTIN,

BD-UL UNIRII NR. 47, BL. E3A/
II, ET. 7, AP. 24, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

fashionstock.ro F/S

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.20; 27.05.11; 27.05.22

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 05885
(151) 10/09/2018
(732) SC KNOW NOW SOLUTIONS SRL,

BD-UL PIPERA NR. 4C, VILA C9,
CAMERA 4, ET. P, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

4s Happy 25!!!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 24.17.04; 20.05.13;
20.05.05

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

clase:
9. Software de calculator (programe), Programe
de calculator, manual de pregătire sub formă de
programe de calculator, programe înregistrate de
operare pe calculator, programe de calculator
(software descărcabil), software, software
gratuit, software utilitar, software educaţional,
software adaptabil, software industrial, Software
electromecanic, software senzitiv, software
multimedia, software de comunicaţii, pachete
de software integrat, software de operare
încorporat, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software pentru serverul de acces
la reţea, instrucţiuni de operare şi utilizare
stocate în format digital pentru calculatoare şi
software de calculator, îndeosebi pe dischete
sau CD-ROM-uri, software de calculator
care permite schimb de informaţii, platforme
magnetice pentru software, software pentru
întocmire de declaraţii fiscal, aplicaţii software
descărcabile, software pentru comprimarea
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datelor, software pentru gestiunea documentelor
înregistrate sau descărcabile, aplicaţii software
pentru web, software pentru automatizarea
documentelor, software de prelucrare a datelor,
software de recunoaştere a gesturilor, software
de aplicaţii de calculator, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
software pentru dezvoltare de aplicaţii, software
de gestiune a datelor, software pentru
automatizarea arhivării de date, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
datelor, software de calculator descărcabil
pentru gestionarea informaţiilor, software de
calculator descărcabil pentru transmiterea
de informaţii, software de calculator pentru
integrarea aplicaţiilor şi a bazelor de date,
platforme de software de calculator înregistrate
sau descărcabile, aplicaţii software.
42. Consultanţă profesională privind programele
software de calculator, dezvoltare de programe
software pentru operaţiuni securizate în reţea,
actualizare şi întreţinere de software şi programe
de calculator, elaborare de programe pentru
calculator şi proiectare de software, închirierea
de programe (software) pentru computere,
dezvoltare de programe de calculator, editare
de programe de calculator, testare de programe
de calculator, modificare de programe de
calculator, proiectare de programe de calculator,
elaborare de programe pentru calculator şi
întreţinere de programe informatice, instalare şi
întreţinere de programe de calculator, elaborare
de programe de calculator pentru internet,
implementarea de programe de calculator
în reţele, consultanţă profesională privind
programele software de calculator, creare,
actualizare şi adaptare de programe de
calculator, servicii de consiliere tehnologică
referitoare la programe pentru calculator, creare
de programe de calculator pentru prelucrarea
de date, actualizare şi întreţinere de software şi
programe de calculator, dezvoltare şi elaborare
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, elaborare de programe de calculator
pentru analize şi rapoarte comerciale, creare
de software, elaborare de software, dezvoltare
de software, întreţinere de software, închirierea
de software, dezvoltare de software pentru
terţi, proiectare de software pentru terţi,
testare de software de calculator, proiectare,
dezvoltare şi implementare de software, creare,
întreţinere şi adaptare de software, creare de
programe informatice, creare, actualizare şi
adaptare de programe de calculator, creare
şi dezvoltare de programe pentru prelucrarea
de date, servicii informatice on-line, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informaţii,

facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informaţii,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, proiectare şi dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanţului
de aprovizionare şi pentru portaluri de e-
business, proiectare de sisteme informaţionale
în domeniul managementului, servicii de
instalare şi întreţinere de software, creare
de programe informatice, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), proiectare şi
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanţului de aprovizionare şi
pentru portaluri de e-business, programare de
software pentru platforme de informaţii pe
internet, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de date electronice, Servicii de stocare
electronică pentru arhivare de baze de date,
creare de software, dezvoltare de software.

───────

(210) M 2018 05886
(151) 10/09/2018
(732) SC FARMACIA ELIXIRF ARM

IMPEX S.R.L., STR. AMARADIA
NR. 24, JUDEŢ GORJ, TARGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FARMACIA ELIXIR Sanatatea
ta este prioritatea noastra

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.03; 24.13.24; 24.13.25

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

clase:
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5. Produse farmaceutice şi de uz
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
Produse chimîco-farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
produse farmaceutice antibacterienet,
produse farmaceutice cardiovasculare,
produse farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse
farmaceutice de uz oftalmologie, produse
farmaceutice pentru tratarea osteopatiei,
produse farmaceutice pentru tratarea
astmului, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice , produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, antibiotice,
antibiotice de uz uman, antibiotice de
uz veterinar, antibiotice pentru utilizare în
stomatologie, unguente antibiotice, comprimate
antibiotice, creme antibiotice, produse antibiotice
dermatologice, medicamente care nu necesită
reţetă, medicamente, drajeuri (medicamente),
medicamente pe bază de plante, pastile
antioxidante, pastile contra alergiei, pastile
pentru suprimarea apetitului, pastile pe bază
de miere şi plante pentru gât, drajeuri
(medicamente), drajeuri medicamentoase
pentru tuse, absorbante menstruale,
absorbante pentru incontinenţă, absorbante
zilniceţ, alcool medicinai, alimente pentru
bebeluşi, alimente pentru sugari, analgezicer
antihypertensive, antihistamince, antitusive,
antivirale, articole absorbante pentru igienă
personală, bandaje adezive (pansamente),
bandaje adezive pentru rănile pielii, bandaje
chirurgicale, unguente antiseptice, unguente,
antiinflamatoare, unguente antibiotice, unguente
medicinale, unguente de uz farmaceutic, siropuri
de uz farmaceutic, şerveţele impregnate cu
medicamente, preparate farmaceutice natural,
şampoane medicinale, săpunuri medicinale
preparate de toaletă medicinale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătăţii.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicalei marketing de produse, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, mostre de

produse, publicitate radio si televiziune, servicii
de prezentare a produselor către public,
promovarea vânzărilor, servicii de comerţ şi
servicii de informare a consumatorilor, marketing
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
furnizare de asistenţă administrativă farmaciilor,
pentru gestionarea stocurilor de medicamente,
servicii de import şi export, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienţilor,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanţilor să obţină reduceri la
produse şi servicii prin utilizarea unui cârd de
membru pentru reduceri, servicii administrative
de cârduri de fidelitate, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi de produse medicale,
publicitate şi reclamă.

───────

(210) M 2018 05888
(151) 10/09/2018
(732) LILIANA CRISTEA, STR.

G.COSBUC NR. 60, JUDEŢ SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS, STR. CALEA
TRAIAN NR. 4A/44, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430253

(540)

ŢUICĂ SCORILO
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(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 04.03.03; 03.01.08;
03.01.24

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 05889
(151) 10/09/2018
(732) CAR WASH POINT SRL, STR.

ADRIADNA NR. 24/A, CAMERA
1, COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUD.
TIMIȘ, SAT DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Car Wash Point

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 14-46200, verde (pantone
15-0343), albastru închis (Pantone
19-4045)

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

3. Preparete pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților.
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 05890
(151) 10/09/2018
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, AP. 7-8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)
MISS DACIA

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

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

───────

(210) M 2018 05891
(151) 10/09/2018
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, AP. 7-8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)
MISTER DACIA

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

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

───────
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(210) M 2018 05892
(151) 10/09/2018
(732) MW MARKETING & I.P.

S.R.L., STR. STEFAN CEL
MARE NR. 38-40, CLADIRE
ADMINISTRATIVA, BIROU 1.03, ET.
1, VALENII DE MUNTE, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

LA VITTA APĂ DE IZVOR

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 26.11.13;
01.15.24; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
287), roșu, alb, bleu

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

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

───────

(210) M 2018 05893
(151) 10/09/2018
(732) MW MARKETING & I.P. SRL, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 38-40,
CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ,
BIROU 1.03, ET. 1, JUD.
PRAHOVA, VĂLENII DE MUNTE,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET. 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUCOVINA Sete de echilibru

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 06.01.04;
26.11.02; 26.11.12; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.11; 29.01.13

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

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

───────
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(210) M 2018 05895
(151) 10/09/2018
(732) EPO FASHION CO., LTD, 24, NO.

397 XINGANG ROAD MIDDLE,
HAIZHU DISTRICT, GUANGDONG
PROVINCE, GUANGZHOU CITY,
CHINA

(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)

edition

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

clase:
3. Preparate cosmetice, produse de parfumerie,
uleiuri eterice, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului (odorizante), lapte de
curățare de uz cosmetic, preparate pentru
spălare, produse de curățat, conservanți pentru
articole din piele (lustruire), abrazivi, produse
pentru curățarea dinților, potpuriuri parfumate,
deodorante pentru oameni sau pentru animale.
9. Ochelari, ochelari antireflex, instrumente
de marcat tivul, carcase pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), genți adaptate pentru laptopuri, căști
audio, oglinzi (optică), film de desene animate,
panouri de afișaj electronic, pedometre, măsuri,
aparate și instrumente topografice, aparate și
instrumente de cântărit.
14. Aliaje din metale prețioase, casete de
bijuterii, ștrasuri, broșe (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), ace de cravată, cercei, inele (bijuterii),
ceasuri, ceasuri cu brățară.
18. Piele brută sau semiprelucrată, genți,
poșete, portofele, rucsacuri, genţi de voiaj,
genți sportive, geamantane mari (cufere) de
călătorie, sacoșe pentru cumpărături, casete
pentru accesorii de frumusețe, garnituri din
piele pentru mobile, șireturi din piele, bastoane,
umbrele, îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, jachete, pantaloni,
fuste, trusouri (articole de îmbrăcăminte),

costume de baie, îmbrăcăminte impermeabilă,
articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, ciorăpărie, mănuși (articole
de îmbrăcăminte), eșarfe, burtiere (lenjerie de
corp), măști pentru dormit, căști de duș.
35. Publicitate, decorarea vitrinelor,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, organizarea de
prezentări de modă în scop promoțional,
promovarea vânzărilor pentru terți, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de import-
export, managementul activităților de impresariat
artistic, servicii de relocare pentru afaceri,
procesrea administrativă a comenzilor de
achiziție, contabilitate, căutare de sponsorizare,
închiriere de standuri de vânzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2018 05896
(151) 10/09/2018
(732) FELIX-FLAVIU SABĂU, STR.

CLUJ NR. 13, AP. 2, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, SOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 94, BL. 14A, SC. 4, AP. 127,
ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI

(540)

JULWEISS N 1910

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 09.01.10; 05.03.19; 20.05.25

(591) Culori revendicate:maro bronz
(Pantone 479C), auriu (Pantone 871C),
verde (Pantone 370C), alb, negru
(Pantone black)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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, malţ.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2018 05897
(151) 10/09/2018
(732) Vlad Dan Gheorghe , BLD.

TIMIŞOARA NR. 103 E, CORP A,
SC. 2, ET. 10, AP. 174, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
REFUZ ABUZ

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

41. Educaţie, instruire, activităţi culturale.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2018 05898
(151) 10/09/2018
(732) SC ASOCIATIA NATIONALA DE

PROMOVARE A VINULUI SRL,
SOS. BUCUREŞTILOR NR. 22,
BL. B2-1, AP. 34, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DOMENIILE URLAŢI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 03.07.02; 03.07.16; 03.07.17;
03.07.24; 05.07.10

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 05899
(151) 10/09/2018
(732) SC ASOCIATIA NATIONALA DE

PROMOVARE A VINULUI SRL,
SOS. BUCUREŞTILOR NR. 22,
BL. B2-1, AP. 34, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.19

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

ZZPELIN PELIN
FRIZZANTE DE URLAŢI
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(210) M 2018 05900
(151) 10/09/2018
(732) SC ASOCIATIA NATIONALA DE

PROMOVARE A VINULUI SRL,
SOS. BUCUREŞTILOR NR. 22,
BL. B2-1, AP. 34, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Saac

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 05901
(151) 10/09/2018
(732) GASTROFOOD MEDITERANA

SRL, ŞOS. PANTELIMON NR.
255, BL. 43, SC, F, ET. 4, AP.
216, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ANZUELO

Mediterranean Essence
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante, servicii de bar, servicii de
catering de alimente şi băuturi, servicii de snack-
bar-uri.

───────

(210) M 2018 05902
(151) 10/09/2018
(732) BCR BANCA PENTRU LOCUINTE

SA, CALEA VICTORIEI NR.15,
PARTER TURN, SECTOR 3,
030023 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Confort Acasa de la BCR BpL

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 05903
(151) 10/09/2018
(732) BCR BANCA PENTRU LOCUINTE

SA, CALEA VICTORIEI NR.15,
PARTER TURN, SECTOR 3,
030023 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Casa Noua de la BCR BpL

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2018 05904
(151) 10/09/2018
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU NR. 115, BL.
A1, SC. 2, ET. 4, AP. 60, CAMERA
1, JUDEŢUL BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

TITAN GEL GOLD
SPECIAL GEL FOR MEN

(531) Clasificare Viena: 19.03.01; 19.07.25;
26.03.23; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 05905
(151) 10/09/2018
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU NR. 115, BL.
A1, SC. 2, ET. 4, AP. 60, CAMERA
1, JUDEŢUL BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)
PROVOCATIVE GEL

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

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 05906
(151) 10/09/2018
(732) MIHAI CATALIN CIORCAN , STR.

LUJERULUI NR. 10, BL.1A, SC. A,
AP. 49, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061134, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INFRACTOAREA

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/09/2018

împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────


