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Cereri Mărci publicate în 18/05/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 03113 11/05/2018 PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL
Viata merita traita din plin.

2 M 2018 03114 11/05/2018 PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO SRL

Sanatate la inaltime.

3 M 2018 03115 11/05/2018 PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO SRL

Vitalitate din natura.

4 M 2018 03117 11/05/2018 S.C. SORADI DEVELOPMENT
S.R.L.

YOU DREAM IT, WE BUILD IT!

5 M 2018 03119 11/05/2018 MONTEFIORE SRL MONTEFIORE

6 M 2018 03120 11/05/2018 SC GRUPUL EDITORIAL ART
SRL

musai

7 M 2018 03121 11/05/2018 SC GRUPUL EDITORIAL ART
SRL

CĂRȚILE sapiens

8 M 2018 03122 11/05/2018 SC GRUPUL EDITORIAL ART
SRL

ARTHUR

9 M 2018 03123 11/05/2018 IONEL TABLĂ ASPEX GUARD

10 M 2018 03124 11/05/2018 Hochland SE Branza cu suflet verde

11 M 2018 03125 11/05/2018 S.C. VIILE BUDUREASCA -
S.R.L.

ALB DE BUDUREASCA

12 M 2018 03126 11/05/2018 SC LOST IN VIBE
ENTERTAINMENT SRL

DUNĂREA ÎN ANUL
CENTENAR

13 M 2018 03127 11/05/2018 TLW INTERNATIONAL SARL TLW GROUP

14 M 2018 03130 11/05/2018 SC POIANA SIB PROD SRL Deli GOURMET HOUSE

15 M 2018 03132 11/05/2018 PATRICIA MURARITA Produse Unghii Patry Cosmetica

16 M 2018 03133 11/05/2018 ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE
JOS

ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE
JOS

17 M 2018 03134 11/05/2018 SC POIANA SIB PROD SRL Deli URBAN GOURMET

18 M 2018 03135 11/05/2018 MIHAIL ROBERT TOSTOGAN DACIA UNITĂ

19 M 2018 03136 11/05/2018 DORALY MARKETPLACE SRL doraly.ro

20 M 2018 03137 11/05/2018 PATRICIA MURARITA Nails Cosmetics

21 M 2018 03138 11/05/2018 ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE
JOS

SF. ANDREI SF. NICOLAE L-
AM GĂSIT PE MESIA CARE SE
CHEAMĂ HRISTOS

22 M 2018 03139 11/05/2018 SC ANGST RO SRL TEZAUR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/05/2018-13/05/2018

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 03140 11/05/2018 VIRGIN-CĂLIN CECĂLĂȘAN cu musca pe căciulă drosophila

melanogaster

24 M 2018 03141 11/05/2018 SC ALPIA SRL ANGELO

25 M 2018 03142 11/05/2018 GM APPLE PROD SRL Livada Dorului

26 M 2018 03143 11/05/2018 ADRIAN IACOBESCU Cartierul Primaverii

27 M 2018 03144 11/05/2018 OVIDIU-GABRIEL ŢIGĂNAŞ FM Magazin Facilities
Management Portal

28 M 2018 03145 11/05/2018 MARIA-MIHAELA BARA Why be plain when you can
bloom into luxurious?!

29 M 2018 03146 11/05/2018 GEORGETA UNGUREAN ZEN DAY

30 M 2018 03147 13/05/2018 MIHAI NEW CONCEPT SRL Pachetul de la Mama CU DRAG,
DE ACASĂ
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(210) M 2018 03113
(151) 11/05/2018
(732) PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Viata merita traita din plin.

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

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

───────

(210) M 2018 03114
(151) 11/05/2018
(732) PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Sanatate la inaltime.

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

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

───────

(210) M 2018 03115
(151) 11/05/2018
(732) PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Vitalitate din natura.

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

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

───────

(210) M 2018 03117
(151) 11/05/2018
(732) S.C. SORADI DEVELOPMENT

S.R.L., STR. PANTELIMON HALIPA
NR. 15, MANSARDĂ DUPLEX, BL.
G2, SC. A, AP. 2, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700661, IAȘI, ROMANIA

(540)
YOU DREAM IT, WE BUILD IT!

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Consultanţă tehnologică.

───────
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(210) M 2018 03119
(151) 11/05/2018
(732) MONTEFIORE SRL, SPLAIUL

UNIRII NR. 168, BL. T3, ET. 11, AP.
1103, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE AVOCAT
ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MONTEFIORE

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante, baruri, cafenele.

───────

(210) M 2018 03120
(151) 11/05/2018
(732) SC GRUPUL EDITORIAL ART

SRL, SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 315-317-319, OB LD 18,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ, NR. 2, BL. P5, ET.
5, AP. 25, SECT. 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

musai

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

clase:
16. Cărți, publicații periodice, reviste, tipărituri,
broșuri.

───────

(210) M 2018 03121
(151) 11/05/2018
(732) SC GRUPUL EDITORIAL ART

SRL, SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 315-317-319, OB LD 18,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)

CĂRȚILE sapiens

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

clase:
16. Cărți, publicații periodice, reviste, tipărituri,
broșuri.

───────

(210) M 2018 03122
(151) 11/05/2018
(732) SC GRUPUL EDITORIAL ART

SRL, SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 315-317-319, OB LD 18,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)

ARTHUR

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

clase:
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16. Cărți, publicații periodice, reviste, tipărituri,
broșuri.

───────

(210) M 2018 03123
(151) 11/05/2018
(732) IONEL TABLĂ, STR.

PREPELICARULUI NR. 25,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASPEX GUARD

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 21.03.01;
27.05.01; 27.05.02

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

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

───────

(210) M 2018 03124
(151) 11/05/2018
(732) Hochland SE, KEMPTENER

STR. 17, HEIMENKIRCH, 88178,
GERMANIA

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

(540)
Branza cu suflet verde

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

29. Brânză, produse lactate, mâncăruri
preparate folosind brânză, produse din brânză
și produse tartinabile (produse de întins) pe
bază de brânză, mâncăruri preparate pe bază
de legume, mâncăruri preparate realizate în
principal din legume, uleiuri pentru alimente, în
special uleiuri de măsline, fructe și legume, în
special roșii, măsline și usturoi, conservate în
ulei comestibil, în special în ulei de masline,
fructe de mare conservate în ulei comestibil
sau ulei de masline, salate pe bază de legume
(preparate).
30. Dresing de salate, preparate facute din
cereale, pâine, produse de patiserie, snack-uri
pe bază de cereale sau pe bază de produse
de patiserie, cu sau fără adaos de brânză
feta, mâncăruri preparate realizate în principal
din cereale, cu sau fără pesmet din pâine,
mâncăruri preparate realizate în principal din
paste, mâncăruri preparate realizate în principal
folosind produse de patiserie din foitaj, aluat de
pâine și alte tipuri de aluat.

───────
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(210) M 2018 03125
(151) 11/05/2018
(732) S.C. VIILE BUDUREASCA -

S.R.L., COMUNA GURA VADULUI
NR. 472, JUDEȚUL PRAHOVA,
COMUNA GURA VADULUI,
107300, PRAHOVA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN, B-
DUL. REPUBLICII, BL. 46, SC. C,
AP. 35, JUD. NEAMŢ, ROMAN,
611127

(540)
ALB DE BUDUREASCA

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

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

(210) M 2018 03126
(151) 11/05/2018
(732) SC LOST IN VIBE

ENTERTAINMENT SRL, ȘOS.
MIHAI BRAVU NR. 194, BL.
203, SC. 2, AP. 62, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DUNĂREA ÎN

ANUL CENTENAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 03127
(151) 11/05/2018
(732) TLW INTERNATIONAL SARL, 67

RUE MICHEL WELTER, L-2730
LUXEMBOURG, LUXEMBURG

(540)

TLW GROUP

(531) Clasificare Viena: 27.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 26.02.05

(591) Culori revendicate:argintiu-Pantone 877
U, auriu-Pantone 871 U

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 03130
(151) 11/05/2018
(732) SC POIANA SIB PROD SRL, STR.

URLEA NR. 42, JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, IF, ROMANIA

(540)

Deli GOURMET HOUSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 07.01.24; 10.03.11
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 03132
(151) 11/05/2018
(732) PATRICIA MURARITA, STR.

VISINIA NR. 107, JUDEȚUL
SUCEAVA , MOARA (BULAI),
727371, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Produse Unghii
Patry Cosmetica

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
42. Creare și menținere de site online, pagină
web.
45. Servicii de rețele de socializare online.

───────

(210) M 2018 03133
(151) 11/05/2018
(732) ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE

JOS , STR. DOMNEASCĂ NR. 104,
JUD. GALATI, GALATI, 800201,
GALAȚI, ROMANIA

(540)
ARHIEPISCOPIA
DUNĂRII DE JOS

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat. (Solicitam
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, CD-uri, DVD-uri
şi alte suporturi de înregistrare digitale, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
inclusiv suport de înregistrare şi difuzare a
lor. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.
32. Ape minerale şi carbogazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Vinuri.
35. Servicii de editare şi redactare a publicaţiilor,
inclusiv materiale publicate on line (electronice),
servicii de informare comercială, organizarea de
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitară pentru persoane, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi, destinate
să satisfacă nevoile persoanelor, servicii
funerare.

───────

(210) M 2018 03134
(151) 11/05/2018
(732) SC POIANA SIB PROD SRL, STR.

URLEA NR. 42, JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) SC Cabinet Ani Fuciu SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV,
ROMANIA

(540)

Deli URBAN GOURMET

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 10.03.11;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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).

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 03135
(151) 11/05/2018
(732) MIHAIL ROBERT TOSTOGAN,

STR. GHIȚĂ ȘERBAN NR. 4,
BL. X17, AP. 27, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DACIA UNITĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 02.09.15; 03.01.08; 03.01.16;
03.01.24; 05.11.02

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației.

───────
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(210) M 2018 03136
(151) 11/05/2018
(732) DORALY MARKETPLACE SRL,

ȘOS. BUCUREȘTI-URZICENI NR.
16, PAVILION P5, ETAJ, BIROU
66, JUD. ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

doraly.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
36. Închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea birourilor (pentru conlucrare),
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de
credit, procesarea plăţilor efectuate cu cardul de
debit, închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară,
39. Depozitarea/înmagazinarea bunurilor,
furnizarea de informaţii despre depozitare,
închirierea containerelor de depozitare,
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
depozite.

───────

(210) M 2018 03137
(151) 11/05/2018
(732) PATRICIA MURARITA, STR.

VISINIA NR. 107, JUDEȚUL
SUCEAVA , MOARA (BULAI),
727371, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Nails Cosmetics

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Creare și menținere de site online, pagină
web.
45. Servicii de rețele de socializare online.

───────

(210) M 2018 03138
(151) 11/05/2018
(732) ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE

JOS , STR. DOMNEASCĂ NR. 104,
JUD. GALATI, GALATI, 800201,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

SF. ANDREI SF. NICOLAE
L-AM GĂSIT PE MESIA

CARE SE CHEAMĂ HRISTOS
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(531) Clasificare Viena: 04.01.03; 04.01.25;
09.01.10; 24.01.15; 24.01.18; 24.13.02;
24.09.01; 24.09.05; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2736C, 7689C), roșu (Pantone 186C),
galben (Pantone 123C), alb

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,

seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.
32. Ape minerale şi carbogazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Vinuri.
35. Servicii de editare şi redactare a publicaţiilor,
inclusiv materiale publicate on line (electronice),
servicii de informare comercială, organizarea de
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitară pentru persoane, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi, destinate
să satisfacă nevoile persoanelor, servicii
funerare.

───────

(210) M 2018 03139
(151) 11/05/2018
(732) SC ANGST RO SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR.
298, JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA,
070000, ILFOV, ROMANIA

(740) INTELECT SRL, B-DUL DACIA NR.
48, BL. D10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346

(540)
TEZAUR

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

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.

───────
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(210) M 2018 03140
(151) 11/05/2018
(732) VIRGIN-CĂLIN CECĂLĂȘAN, STR.

TRANSILVANIEI NR. 22, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ION NEGOITESCU NR. 3, BL.
CORP D2, AP. 2, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

cu musca pe căciulă
drosophila melanogaster

(531) Clasificare Viena: 03.13.07; 03.13.24;
27.05.01; 26.01.05; 26.01.15; 26.01.18;
24.09.01; 24.09.09; 01.15.23

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comerţ online cu amănuntul de îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole de acoperit capul, servicii
de comerţ cu amănuntul de îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole de acoperit capul,
servicii de intermediere comercială, prezentarea
produselor în legătură cu îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole de acoperit capul prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.

───────

(210) M 2018 03141
(151) 11/05/2018
(732) SC ALPIA SRL, STR.

TROTUSULUI NR. 4, JUDEŢUL
BACĂU, ONEŞTI, 601134, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ANGELO

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

45. Servicii funerare.
───────

(210) M 2018 03142
(151) 11/05/2018
(732) GM APPLE PROD SRL, STR.

GALAXIEI NR. 4, CAM. 1, SC.
B, AP. 4, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV , 500348, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) N.P.C. SRL, O.P 1, C.P. 298,
JUD.BRAŞOV, BRASOV, 500500,
ROMANIA

(540)

Livada Dorului

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 05.03.13;
05.07.13; 05.07.15; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte produse pentru prepararea băuturilor, sucuri
naturale din fructe şi legume.
35. Publicitate în legătură cu alte servicii,
cum ar fi publicitatea pentru credite bancare
sau publicitate prin radio, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a produselor din clasa 32 şi a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru
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a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agenţiilor de publicitate, precum servicii
ca distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de monstre.

───────

(210) M 2018 03143
(151) 11/05/2018
(732) ADRIAN IACOBESCU, BD. IULIU

MANIU NR. 33, AP. 1, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, TIMIŞOARA, 300629,
ROMANIA

(540)

Cartierul Primaverii

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 03144
(151) 11/05/2018
(732) OVIDIU-GABRIEL ŢIGĂNAŞ, STR.

SF. AGNES NR. 96, JUDEŢUL
ILFOV, POPEŞTI-LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. ALEXANDRU
MORUZZI VOIEVOD NR. 6, BL.
B6, SC.2, AP.62, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031155, ROMANIA

(540)

FM Magazin Facilities
Management Portal

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#ac2d27), gri (HEX=#999999),
alb (hex=#d5d6d3)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03145
(151) 11/05/2018
(732) MARIA-MIHAELA BARA, STR.

NICOLAE LABIŞ NR. 7A, JUDEŢUL
ALBA, ALBA-IULIA, 510082, ALBA,
ROMANIA

(540)

Why be plain when you
can bloom into luxurious?!

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.22;
27.05.01; 27.05.02

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

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 de uz medical, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculiţelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,

uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 03146
(151) 11/05/2018
(732) GEORGETA UNGUREAN, STR.

NAPOCA NR. 3, AP. 23, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZEN DAY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de comparare a preţurilor,
promovarea vânzarilor pentru terţi, publicitate,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de asistență administrativă în procesul
de prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, închiriere de spațiu publicitar online,
închirieri de spațiu publicitar pe Internet,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
Internet, furnizare de informații comerciale
despre societăți comerciale, servicii de informații
comerciale computerizate, furnizare de informații
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comerciale computerizate, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, servicii de
consultanță și informații comerciale, servicii de
informații comerciale, prin internet, compilare
și furnizare de informații statistice și de
informații privind prețurile comerciale, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații on-line, de afaceri și
comerciale, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
Internet, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, compilare de
indexuri de informații în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, pe Internet, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
Internet, intermediere publicitară, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
în achiziții, Intermedierea de contacte comerciale
și economice, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, organizare
de demonstrații în scopuri comerciale, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de redactare,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul.
41. Servicii de divertisment, organizarea de
baluri, fotografie, planificarea de petreceri
(divertisment), informații în materie de
divertisment, organizare de activități de
divertisment, organizare de evenimente pentru
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare de conferințe referitoare
la divertisment, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), servicii de consultanță
în domeniul divertismentului, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, servicii de informații și consultanță cu
privire la divertisment.
42. Stocare computerizată de informații
comerciale, platformă ca serviciu (PaaS),
software ca serviciu (SaaS).
45. Servicii matrimoniale, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă.

───────

(210) M 2018 03147
(151) 13/05/2018
(732) MIHAI NEW CONCEPT SRL, BD.

BASARABILOR NR. 42, BL. M,
ET. 4, AP. 12, JUDEŢUL ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Pachetul de la Mama
CU DRAG, DE ACASĂ

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 10.03.10;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────


