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Cereri Mărci publicate în 17/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06654 10/10/2018 PIRIFAN DISTRIBUTION SRL Pirifan Inima Naturii COLECTIE

ecoPirifan BIO

2 M 2018 06655 10/10/2018 VLADIMIR MUNTEANU CIVIC press

3 M 2018 06656 10/10/2018 MILLENIUM RADIOCOM
DISTRIBUTION

ARTERO

4 M 2018 06657 10/10/2018 HIGHWAY LOGISTIC
NETWORK SRL

PĂDUREA FERMECATĂ

5 M 2018 06660 10/10/2018 ARGENTINA DIANA RADA
ADELINA ELENA BLIDARU

Baloane Arta si Decor by Adelina
si Diana

6 M 2018 06661 10/10/2018 SC ACAJU SRL Diferit cu bugetul potrivit

7 M 2018 06663 10/10/2018 SC VPG CONCEPT STUDIO
SRL

ICONIC WOOD NATURALLY
YOURS

8 M 2018 06664 10/10/2018 H.D. INTERNATIONAL GROUP
FOR HEALTH INDUSTRY SRL

HD GROUP

9 M 2018 06665 10/10/2018 COMPACT GRUP SRL URBANNA

10 M 2018 06666 10/10/2018 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

ALGOPLANT RAPID ŞI
EFICIENT ÎN DURERILE DE
CAP

11 M 2018 06667 10/10/2018 WALMARK, A.S. Minimarţieni. Zi de zi, pas cu
pas, până va creşte mare

12 M 2018 06668 10/10/2018 SC VIA TREND SRL PAPARUDE

13 M 2018 06669 10/10/2018 INTER TONY S.R.L. Alpaca’s Soluția completă pentru
hotelul dumneavoastră

14 M 2018 06670 10/10/2018 ANAMARIA LEORDA
DIEGO ANTONIO LEORDA

LEORDA

15 M 2018 06673 10/10/2018 PARTIDUL NATIONAL
TARANESC CRESTIN
DEMOCRAT

Dreptatea

16 M 2018 06674 10/10/2018 C&S ELECTRIC LIMITED TC

17 M 2018 06675 10/10/2018 C&S ELECTRIC LIMITED C&S electric

18 M 2018 06676 10/10/2018 TERMOCLIMA TRADE
SOLUTIONS SRL

TERMOCLIMA

19 M 2018 06677 10/10/2018 SC CRAMELE HALEWOOD SA RHEINEXTRA

20 M 2018 06678 10/10/2018 ANCA-IOANA CRISTUREAN PRISMA DESIGN STUDIO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2018 06679 10/10/2018 Asociatia Clubul de Ciobanesti

Belgieni si Olandezi
Clubul de Ciobanesti Belgieni si
Olandezi - CCBOR.RO

22 M 2018 06680 10/10/2018 INTERMARK SRL CÂNTECUL FAVORIT

23 M 2018 06681 10/10/2018 IONUȚ-FLORIAN DINCĂ CALARASI NEWS

24 M 2018 06682 10/10/2018 SC DIVERSCART SRL TIPO MOLDOVA

25 M 2018 06683 10/10/2018 BOGDAN-CĂTĂLIN VĂCĂRELU RedLine

26 M 2018 06688 10/10/2018 Hochland SE Atelier

27 M 2018 06689 10/10/2018 Unilever N.V. COMPLEX FITO-COLAGEN

28 M 2018 06690 10/10/2018 SC NYMPHA CLOTHING SRL NYMPHA CLOTHING

29 M 2018 06691 10/10/2018 AUREL-CATALIN STOCHITA Alfa News

30 M 2018 06693 10/10/2018 VIOREL BRATU MISS & MISTER ALBA IULIA

31 M 2018 06694 10/10/2018 OLIVEROM SRL PERFY

32 M 2018 06695 10/10/2018 Bosnalijek, farmaceutska i
hemijska industrija, dionicko
drustvo

PILFUD

33 M 2018 06697 10/10/2018 MARIAN-ZBIGNEW CIORTEA DOAMNA TOAMNA

34 M 2018 06698 10/10/2018 DENTIK SRL EXCEDENT
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(210) M 2018 06654
(151) 10/10/2018
(732) PIRIFAN DISTRIBUTION

SRL, STRADA: PUTUL LUI
ZAMFIR, NUMAR: 37, ETAJ 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011682,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pirifan Inima Naturii
COLECTIE ecoPirifan BIO

(531) Clasificare Viena: 03.07.13; 03.07.24;
05.03.11; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (#41752b)
(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).
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.

───────

(210) M 2018 06655
(151) 10/10/2018
(732) VLADIMIR MUNTEANU, DRUMUL

NEGRU NR. 12, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CIVIC press

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caracter tipografice,
clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06656
(151) 10/10/2018
(732) MILLENIUM RADIOCOM

DISTRIBUTION, STRADA: 9
MAI, NUMAR: 8, JUDET: BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
ARTERO

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
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de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.

───────

(210) M 2018 06657
(151) 10/10/2018
(732) HIGHWAY LOGISTIC NETWORK

SRL, STRADA: ALEEA
SOLIDARITĂȚII, NUMAR: 1B,
BL. M31C, SC. A, ET. 9, AP.
40, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)
PĂDUREA FERMECATĂ

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

32. Bere, cidru fără alcool, ape minerale,
ape carbogazoase, ape necarbogazoase și
alte băuturi nealcoolice, apă potabilă cu
vitamine, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi constând dintr-un amestec de fructe
și sucuri de legume, băuturi energizante,
sucuri carbogazoase, smoothies, siropuri și alte
preparate pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2018 06660
(151) 10/10/2018
(732) ARGENTINA DIANA RADA, STR.

VĂILOR NR. 8, BL. 8, SC. A, AP.
1, JUDEŢ OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA
ADELINA ELENA BLIDARU, STR.
ECATERINA TEODOROIU NR. 17,
BL. 17, SC. A, ET. 3, AP. 6, JUDEŢ
OLT, SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)
Baloane Arta si Decor

by Adelina si Diana
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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 06661
(151) 10/10/2018
(732) SC ACAJU SRL, STR. PETRU

RAREŞ, BL. 264, SC. B, AP.1,
PARTER, JUDEŢUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(740) SC BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

(540)
Diferit cu bugetul potrivit

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
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corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (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).

───────

(210) M 2018 06663
(151) 10/10/2018
(732) SC VPG CONCEPT STUDIO SRL,

STR. CEAHLAUL NR. 6, BL. 26,
SC. 1, ET. 7, AP. 25, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ICONIC WOOD
NATURALLY YOURS

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută.
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
asfalt, smoală și bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice
20. Spumă de mare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză și cercetare
industrială.

───────

(210) M 2018 06664
(151) 10/10/2018
(732) H.D. INTERNATIONAL GROUP

FOR HEALTH INDUSTRY SRL,
STR. SIBIU NR. 4, BL. OD2, SC. 2,
ET. 3, AP. 51, CAMERA 2, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HD GROUP

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 05.01.16;
26.01.03; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────
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(210) M 2018 06665
(151) 10/10/2018
(732) COMPACT GRUP SRL, STR.

ANA ASLAN NR. 42-44, JUDEŢUL
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

URBANNA

(531) Clasificare Viena: 26.11.08; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.02

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

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06666
(151) 10/10/2018
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

ALGOPLANT RAPID
ŞI EFICIENT ÎN

DURERILE DE CAP

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

clase:
3.  Uleiuri esenţiale, creme, geluri (produse
cosmetice).
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente dietetice şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, soluţii şi băuturi din
plante medicinale.

───────

(210) M 2018 06667
(151) 10/10/2018
(732) WALMARK, A.S., OLDŘICHOVICE

44, TŘINEC , 73961, CEHIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,

STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Minimarţieni. Zi de zi, pas

cu pas, până va creşte mare
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, preparate cu vitamine,
minerale şi oligoelemente pentru consum uman
şi animal, produse igienice pentru medicină,
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suplimente alimentare de uz medical, alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluşi,
suplimente dietetice pentru oameni şi animale,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, dezinfectanţi de uz
medical, produse medicinale pentru curăţarea
dinţilor, siropuri de uz farmaceutic, ceaiuri din
plante şi pentru uz medicinal, extracte din plante
medicinale, suplimente alimentare medicinale,
nutriţionale sau preparate alimentare dietetice de
uz medical folosite ca şi suplimente alimentare
zilnice sub formă de produse alimentare cu
preparare instantă sau de amestecuri separate,
alcătuite în special din lapte praf sau proteine
animale ori vegetale împreună cu vitamine sau
minerale sau oligominerale sau suplimente de
zahăr, preparate din proteine şi suplimente
nutritive de uz medical, produse alimentare
îmbogăţite cu vitamine şi minerale sub formă
de concentrate pentru uz medical, folosite ca
suplimente nutriţionale, suplimente nutritive.
35. Publicitate în legătură cu preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi de
produse medicale, administrare de afaceri în
domeniul serviciilor de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru produse de îngrijire a
sănătăţii, produse pentru toaletă, suplimente
alimentare, răcoritoare, medicamente şi
produse farmaceutice, administrarea afacerilor,
servicii de funcţii administrative, administrare
comercială a drepturilor de licenţă pentru
bunurile şi serviciile terţilor, administrare
comercială sub forma comunicării de marketing
indirect prin intermediul reţelelor de socializare
on-line, blogurilor online, de asemenea prin
intermediul oricăror alte reţele electronice de
comunicare indirectă, informaţii comerciale şi
asistenţă comercială pentru consumatori, studii
de piaţă, consultanţă în managementul şi
organizarea afacerilor, informaţii pentru afaceri,
servicii de relatii cu publicul, prezentare de
firme pe internet şi în alte medii, organizare
şi coordonare de evenimente publicitare, de
prezentări de firme şi de evenimente de
recrutare, inclusiv pe internet, planificare şi
proiectare de strategii publicitare, de prezentări
de firme şi de initiative de recrutare, organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi de promovare, publicarea şi servicii
de redactare de texte publicitare, publicitate
de televiziune, radio şi internet, crearea şi
distribuirea de anunţuri publicitare, ambele sub
formă de anunţuri pentru locuri de muncă
şi crearea unei identităţi corporative pentru
firmele din media, organizare, intermediere
şi coordonare de prezentări pentru târguri
comerciale, dezvoltare şi elaborare de concepte

de publicitate şi de promovare a vânzărilor,
coordonare de evenimente de informare cu
privire la probleme de afaceri profesionale
în domeniul sănătăţii, negocierea contractelor
cu farmacii, angrosişti, farmacii cooperative,
furnizori de servicii medicale şi de îngrijire,
case de îngrijire pentru persoanele în vârstă
şi casele de îngrijire medicală, contabilitate,
în special contabilitate cu privire la solicitarea
sănătăţii publice, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului cu privire la necesitatea
tratamentului şi gestionării bolilor care afectează
sănătatea şi gestionării bolilor menţionate,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare şi
sanitare şi produse medicale, servicii online
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare
şi produse medicale, furnizarea unui ghid de
publicitate online care poate fi căutat în domeniul
produselor farmaceutice şi medicale.

───────

(210) M 2018 06668
(151) 10/10/2018
(732) SC VIA TREND SRL, STR.

KONTZEBUIE NR. 10, JUD. ILFOV,
MOARA DOMNEASCĂ, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PAPARUDE
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(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 02.03.24;
02.03.30; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.01

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

───────

(210) M 2018 06669
(151) 10/10/2018
(732) INTER TONY S.R.L., STRADA: -,

NUMAR: 117, JUDET ALBA, DAIA
ROMÂNĂ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
510109, ALBA, ROMANIA

(540)

Alpaca’s Soluția completă
pentru hotelul dumneavoastră

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.02.05;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.17

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06670
(151) 10/10/2018
(732) ANAMARIA LEORDA, BDUL.

MAREŞAL AL. AVERESCU
NR. 9, BL. 5, SC. A, ET. 3, AP.
13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DIEGO ANTONIO LEORDA,
BDUL. MAREŞAL AL. AVERESCU
NR. 9, BL. 5, SC. A, ET. 3, AP.
13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LEORDA

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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 06673
(151) 10/10/2018
(732) PARTIDUL NATIONAL TARANESC

CRESTIN DEMOCRAT, BD.
CAROL I NR. 24, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 7000, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dreptatea

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.03;
27.05.11; 29.01.12; 02.09.04

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

clase:
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16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06674
(151) 10/10/2018
(732) C&S ELECTRIC LIMITED, 222,

OKHLA INDUSTRIAL ESTATE,
PHASE III, NEW DELHI - 110 020,
INDIA

(740) Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL

, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

TC

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 26.04.18

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

clase:
9. Disjunctor de protecţie motor, startere
manuale pentru motor (dispozitive electronice),

starter motor (dispozitiv electronic), contactoare,
contactoare de control capacitori, releuri
de suprasarcină şi butoane de acţionare
accesorii, lămpi de semnalizare pilot, selectoare
electronice, comutatoare de selecţie, staţii de
comandă (din plastic sau metal), centre (tablouri)
de comandă motor şi centre de comandă
a puterii, contactoare specializate, definite,
dispozitive de control şi semnalizare din metal,
dispozitive de control şi semnalizare din plastic.

───────

(210) M 2018 06675
(151) 10/10/2018
(732) C&S ELECTRIC LIMITED, 222,

OKHLA INDUSTRIAL ESTATE,
PHASE III, NEW DELHI - 110 020,
INDIA

(740) Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL

, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

C&S electric

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.02;
27.05.24; 01.03.02; 01.03.16

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

clase:
9. Disjunctoare de aer, disjunctoare cu
carcase presate, siguranţe de decuplare
pentru comutatoare, disjunctoare de comutare,
comutatoare, întrerupătoare de sarcină,
comutatoare de sarcină activă, comutatoare
de sarcină inactivă, legătură de siguranţă
(siguranțe fuzibile), socluri de siguranţă,
comutatoare de siguranţă, izolatori, comutatoare
centrale cu două căi, relee de protecţie
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a motoarelor electronice, legături (siguranțe
fuzibile) şi socluri pentru siguranţe de mare
capacitate, panouri de relee, panouri de
distribuţie, magistrale de faze izolate, magistrale
de faze izolate cu echipamente auxiliare
şi transformatoare de curent, magistrale de
faze segregate şi nesegregate, magistrale
de joasă tensiune nesegregate, sisteme de
canale şi compartimente auxiliare pentru
generatoare de creştere tensiune, relee de
protecţie, relee de protecţie pentru sistemul
de alimentare cu putere, relee de protecţie
cu micro-procesor, sisteme de gestionare a
sarcinilor şi panouri de avertizare automată
a erorilor, conectori (electricitate)cu clemă,
terminale montate pe plăci de circuite
imprimate sau cu ramă, accesorii de cablare
pentru sisteme multi-conexiune, disjunctoare
miniaturale, disjunctoare (întreruptoare) de
curent rezidual cu protecţie la eroare şi disjunctor
(întreruptor) de curent rezidual, panouri de
distribuţie, mufe şi prize industriale, luminatoare
de interior şi luminatoare industriale, sisteme
de generatoare diesel silenţioase, seturi de
generatoare deschise, unităţi de tensiune de
maxim 24KV, panouri izolate cu aer, tip VCB,
de până la 36KV (electricitate), corpuri de
iluminat pentru exterior, comutatoare de șunt,
comutatoare recablabile, capacitoare de putere,
cabluri şi conductori industriali, panou de
corecţie a factorului de putere, panouri de joasă
tensiune, panouri de medie tensiune.

───────

(210) M 2018 06676
(151) 10/10/2018
(732) TERMOCLIMA TRADE

SOLUTIONS SRL, STR. PARIS NR.
2A, CAM 205, BIROU 1, ET. 2, JUD.
TIMIŞ
, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

TERMOCLIMA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.02;
27.05.05; 27.05.17; 26.11.03; 26.04.13;
01.15.05

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

clase:
35. Afaceri comerciale cu produse de instalaţii
sanitare şi de încălzire centrală, servicii de
comerţ cu ridicata de echipamente pentru
instalaţii sanitare şi de încălzire, servicii de
comerţ cu ridicata de echipamente pentru
instalaţiile de alimentare cu apa şi de salubrizare,
servicii comerţ cu ridicata de furnituri de fierărie
pentru instalaţii sanitare şi de încălzire, servicii
de comerţ cu ridicata de fitinguri, armături, tuburi,
conducte, robinete şi racorduri pentru instalaţii
sanitare, de salubrizare, de alimentare cu apă şi
de încălzire, servicii de comercializare cu ridicata
de accesorii de siguranţă pentru instalatiile
şi ţevile de apă sau gaz, servicii de comerţ
cu ridicata de echipamente pentru încălzire,
ventilare, climatizare şi purifiare a aerului, servicii
de comerţ cu amănuntul de echipamente pentru
instalaţii sanitare şi de încălzire, servicii de
comerţ cu amănuntul de echipamente pentru
instalaţiile de alimentare cu apă şi de salubrizare,
servicii comerţ cu amănuntul de furnituri de
fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire,
servicii de comerţ cu amănuntul de fitinguri,
armături, tuburi, conducte, robinete şi racorduri
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pentru instalaţii sanitare, de salubrizare, de
alimentare cu apă şi de încălzire, servicii de
comercializare cu amănuntul de accesorii de
siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de apă
sau de gaz, servicii de comerţ cu amănuntul
de echipamente pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare a aerului, servicii de
import-export, publicitate.
37. Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire
centrală şi de montaj de echipamante şi utilaje
tehnologice la clădiri şi construcţii, servicii
de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă) pentru
instalaţii sanitare şi de încălzire, servicii de
întreţinere şi reparaţii (mentenanţă) pentru
instalaţii de alimentare cu apă şi gaz, servicii
de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă) pentru
instalaţii de climatizare a aerului.

───────

(210) M 2018 06677
(151) 10/10/2018
(732) SC CRAMELE HALEWOOD SA,

STR. GĂGENI NR. 92, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100137,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, AP. 41, SECTOR 6; OP 23,
CP11, BUCUREŞTI, 061791

(540)
RHEINEXTRA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2018 06678
(151) 10/10/2018
(732) ANCA-IOANA CRISTUREAN, STR.

CIPRIAN PORUMBESCU NR. 96,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300489, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PRISMA DESIGN STUDIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.06; 27.05.25; 26.03.04; 29.01.13

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
42. Servicii stiințifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 06679
(151) 10/10/2018
(732) Asociatia Clubul de Ciobanesti

Belgieni si Olandezi, STR. AV.
GRIGORE STAMATESCU, NR. 11,
ET.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
012089, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Clubul de Ciobanesti Belgieni

si Olandezi - CCBOR.RO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Animale vii.
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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.

───────

(210) M 2018 06680
(151) 10/10/2018
(732) INTERMARK SRL, STR. LUCIAN

BLAGA NR. 8, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
CÂNTECUL FAVORIT

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

38. Difuzare de programe radio-tv.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06681
(151) 10/10/2018
(732) IONUȚ-FLORIAN DINCĂ, STR.

BUCUREȘTI NR. 278, JUD.
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)
CALARASI NEWS

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 06682
(151) 10/10/2018
(732) SC DIVERSCART SRL, STR.

PRIVIGHETOAREA NR. 9, JUD.
IAȘI, VALEA LUPULUI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TIPO MOLDOVA

(531) Clasificare Viena: 26.04.07; 26.04.09;
27.05.01; 27.05.15; 27.05.24

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 06683
(151) 10/10/2018
(732) BOGDAN-CĂTĂLIN VĂCĂRELU,

STR. PIAŢA VICTORIEI NR. 4,
BL. 4, AP. 1, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, 620105, VRANCEA,
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)

RedLine

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și dispozitive medicale, aparate
pentru aerosoli, de uz medical, tensiometre,
pulsometre, pulsoximetre, dispozitive pentru
măsurarea și monitorizarea pulsului, aparate
pentru măsurarea nivelului de glucoză din
sânge, aparate pentru alăptat, pompe de
sân, cupe protectoare pentru sân, suzete,
tetine și biberoane pentru bebeluși, dispozitive
pentru masaj gingival, pentru bebeluși, perne
cu aer pentru bebeluși, saltele cu aer
pentru bebeluși, aparate de masaj, de uz
personal, accesorii pentru aparate și dispozitive
medicale, și anume: măști respiratorii pentru
aparate cu aerosoli, pahare (recipiente) pentru
administrarea medicamentelor pentru aparate
cu aerosoli, tuburi bucale pentru aparate cu
aerosoli, furtunuri medicale pentru administrarea
medicamentelor pentru aparate cu aerosoli.

───────

(210) M 2018 06688
(151) 10/10/2018
(732) Hochland SE, KEMPTENER

STR. 17, HEIMENKIRCH, 88178,
GERMANIA

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

(540)
Atelier

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

29. Produse lactate, în special brânză
şi preparate/produse din brânză, produse
tartinabile (produse de întins) realizate folosind
brânza şi sau preparate/produse din brânză cu
ingredienţi care nu conţin lapte, unt, grăsimi
comestibile şi uleiuri comestibile, produse de
substituţie (substitute products) pe bază de
grăsimi vegetale pentru produsele lactate,
mâncăruri preparate pe bază de brânză, salate
preparate.

───────

(210) M 2018 06689
(151) 10/10/2018
(732) Unilever N.V., WEENA 455, 3013

AL ROTTERDAM, TARILE DE JOS
(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL

PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
COMPLEX FITO-COLAGEN

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

3. Săpunuri, săpunuri lichide, produse/preparate
pentru spălarea mâinilor, produse/preparate
pentru dus şi pentru baie, incluzând spuma
de baie şi gelurile de duş, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, apă
de colonie (colognes), apă de toaletă, loţiuni
după bărbierit (after shave), sprayuri parfumate
pentru corp, deodorant pentru uz personal,
antiperspirante, spumă de bărbierit, gel de
bărbierit, loţiuni pentru înainte de bărbierit şi
loţiuni pentru după bărbierit, pudră de talc,
produse/preparate pentru înainte de bărbierit
şi produse/preparate pentru după bărbierit,
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uleiuri, creme şi loţiuni pentru piele (produse
cosmetice), produse/preparate de aromoterapie,
produse/preparate de masaj, produse/preparate
pentru îngrijirea pielii, produse/preparate pentru
depilare, produse/preparate pentru bronzare şi
produse/preparate de protecţie solară, produse/
preparate pentru machiaj şi produse/preparate
pentru îndepărtarea machiajului, vaselina
(petroleum jelly) pentru scopuri cosmetice,
produse/preparate de îngrijire a buzelor, vată
pentru scopuri cosmetice, beţişoare cu vată,
pentru scopuri cosmetice, tampoane (pads)
cosmetice, servetele (wipes) impregnate cu
loţiuni cosmetice, tampoane (pads), batistuţe
(tissues) sau şerveţele (wipes) pre-umezite
sau impregnate, pentru curăţare, măşti de
frumuseţe, pachete faciale (facial packs/produse
cosmetice), produse/ preparate pentru îngrijirea
părului şi a scalpului, şampoane şi balsamuri,
coloranti pentru păr, vopsele pentru păr, loţiuni
pentru păr, produse/preparate pentru ondularea
părului, sprayuri pentru păr, pudră pentru păr,
dressinguri (produse/preparate de coafat) pentru
păr, lacuri pentru păr, spumă pentru păr, luciu
pentru păr, geluri pentru păr, produse/preparate
pentru hidratarea părului, produse/preparate
lichide pentru păr, tratamente de menţinere
a părului (produse cosmetice), tratamente de
deshidratare (desiccating) a parului, uleiuri
pentru păr, tonice pentru păr, creme pentru
păr, produse/preparate pentru îngrijirea dinţilor,
paste de dinţi nemedicinale (dentifrices), apă de
gură, nemedicinală, produse/preparate pentru
îngrijirea gurii şi a dinţilor, produse/preparate
pentru lustruirea dinţilor, pudră pentru dinţi,
pastă de dinţi, produse/preparate de toaletă
nemedicinale.

───────

(210) M 2018 06690
(151) 10/10/2018
(732) SC NYMPHA CLOTHING SRL,

ALEEA AVRIG NR. 14, BL. P6, SC.
A, AP. 23, CAMERA 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NYMPHA CLOTHING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(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.
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 06691
(151) 10/10/2018
(732) AUREL-CATALIN STOCHITA ,

STR. GLICINELOR NR. 7, BL. M55,
SC. 2, ET. 8, AP. 108, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Alfa News
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.15.25; 25.01.19

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2018 06693
(151) 10/10/2018
(732) VIOREL BRATU, STR. CERNA

NR. 6, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)
MISS & MISTER ALBA IULIA

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

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

───────

(210) M 2018 06694
(151) 10/10/2018
(732) OLIVEROM SRL, STR. MORII NR.

27, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PERFY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
verde deschis

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

29. Măsline conservate.
───────

(210) M 2018 06695
(151) 10/10/2018
(732) Bosnalijek, farmaceutska i

hemijska industrija, dionicko
drustvo, JUKICEVA 53,
SARAJEVO, 71000, BOSNIA-
HERȚEGOVINA

(740) RATZA SI RATZA SRL,
BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, RO.BU,
ROMANIA

(540)
PILFUD

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

5. Preparate farmaceutice.
───────

(210) M 2018 06697
(151) 10/10/2018
(732) MARIAN-ZBIGNEW CIORTEA,

STR. ION AGÂRBICEANU NR. 5,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400477, CLUJ, ROMANIA

(740) SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, BUCUREŞTI, 400593,
ROMANIA

(540)
DOAMNA TOAMNA

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri , compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2018 06698
(151) 10/10/2018
(732) DENTIK SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 20, BL.
P52, SC.1, AP. 4, SECTOR
5, BUCUREȘTI, 050692,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EXCEDENT

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrația afacerilor.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale.

───────
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