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Cereri Mărci publicate în 18/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04655 11/09/2018 ESSENZA SHOP SRL ESSENZA mobili

2 M 2018 05907 11/09/2018 SC APICOLA PASTORAL -
GEORGESCU SRL

Apiterra

3 M 2018 05908 11/09/2018 V & M INTERNATIONAL SHOP
SRL

MARVIN AUTO

4 M 2018 05909 11/09/2018 S.C. EQUITANA HORSE SHOP
S.R.L.

EQUITANA Descoperă lumea
călare!

5 M 2018 05910 11/09/2018 MARIUS CĂTĂLIN CHIRIAC Vila Bâlea

6 M 2018 05911 11/09/2018 JUSTIN PHARMA SRL Justin Pharma

7 M 2018 05912 11/09/2018 S.C. EQUITANA HORSE SHOP
S.R.L.

EQUITANA Ha nyeregben akarsz
maradni . . .

8 M 2018 05913 11/09/2018 SC ALSTING TIMSERV SRL ALSTING

9 M 2018 05915 11/09/2018 MIHAIL VORNICOV ICBC International
Consultantsand Business
Company

10 M 2018 05916 11/09/2018 MIHAI CARPEN Big Boy Just try it !

11 M 2018 05917 11/09/2018 DR. REDDYS' LABORATORIES
ROMANIA SRL

LACTOFILTRUM

12 M 2018 05918 11/09/2018 DR. REDDYS' LABORATORIES
ROMANIA SRL

FILTRUM

13 M 2018 05919 11/09/2018 ANTONELLASHOP S.R.L. Antonella

14 M 2018 05920 11/09/2018 OLESEA ZUGRAV AMA BEAUTY

15 M 2018 05921 11/09/2018 LEGION FORCE SECURITY
SRL

LEGION FORCE SECURITY

16 M 2018 05922 11/09/2018 SMEDAMOB PROD S.R.L MOBILA STIL SMEDAMOB
Mobila pentru stilul tau!

17 M 2018 05923 11/09/2018 MARIAN CIPRIAN POP GROOVIN' HIGH PROJECT

18 M 2018 05924 11/09/2018 ANTONELLASHOP S.R.L. Antonella Shop

19 M 2018 05925 11/09/2018 RAMAZAN MARHAN NB7

20 M 2018 05926 11/09/2018 ASOCIATIA FOTBALISTILOR
AMATORI SI NONAMATORI DIN
ROMANIA-AFAN

AFAN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2018 05927 11/09/2018 SC SALCONSERV FOOD SRL FABRICĂ SALCONSERV

PATRIMONIU MEDIAȘ Virșli
Specialitate de cârnați picanți
care se fierb

22 M 2018 05928 11/09/2018 SC PENTALOG COMPUTERS
SRL

TS TONER STAR

23 M 2018 05929 11/09/2018 ANA SI CORNEL S.R.L. Ana și Cornel

24 M 2018 05930 11/09/2018 SC IORDALEX SRL iTry

25 M 2018 05931 11/09/2018 ANA SI CORNEL S.R.L. ANA SI CORNEL - FAMILIA DE
GUSTURI
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(210) M 2018 04655
(151) 11/09/2018
(732) ESSENZA SHOP SRL, STR.

CONSTANTIN NOTTARA NR. 48,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ESSENZA mobili

(531) Clasificare Viena: 27.05.15; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, mobilă.

───────

(210) M 2018 05907
(151) 11/09/2018
(732) SC APICOLA PASTORAL

- GEORGESCU SRL, ŞOS.
GIURGIULUI NR. 290E, JUDEŢUL
ILFOV, JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Apiterra

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07

(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., 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.
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).

───────
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(210) M 2018 05908
(151) 11/09/2018
(732) V & M INTERNATIONAL SHOP

SRL, STR. AUREL VLAICU
NR. 54, HALA ŞI BIROUL NR.
21, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

MARVIN AUTO

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 26.05.18;
27.05.01; 27.05.02

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

12. Anvelope, anvelope auto, anvelope pentru
biciclete de copii, anvelope pentru roţile trenului
de aterizareal aeronavelor, anvelope pentru
roţile vehiculelor, anvelope pentru vehicule,
anvelope pentru vehicule erestre, anvelope
pneumatice, anvelope pneumatice şi camere
de aer pentru motociclete, anvelope tubulare,
anvelope tubulare de bicicletă, benzi de rulare
din cauciuc pentru anvelope, camere de
aer pentru anvelope pentru vehicule, capace
de ventile pentru anvelopele de vehicule,
crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor, dispozitive antiderapante pentru
anvelope de autovehicule, huse antiderapante
pentru anvelope, huse pentru anvelope, huse
textile antiderapante pentru anvelope, lanţuri
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
lanţuri antiderapante pentru anvelope, lanţuri
pentru anvelope pentru vehicule terestre,
materiale pentru aplicarea de petice pentru
camere de anvelope, bandă de rulare pentru
reşaparea anvelopelor de vehicule, bandă
de rulare din cauciuc pentru reşaparea
anvelopelor reciclate, bandă de rulare pentru

reşaparea anvelopelor, petice de cauciuc pentru
repararea de camere de anvelope, petice din
cauciuc adezive pentru repararea camerelor
sau anvelopelor, petice pentru camere de
anvelope, petice pentru repararea anvelopelor
vehiculelor, pneuri (anvelope), pompe pentru
umflarea anvelopelor vehiculelor, pompe pentru
umflarea anvelopelor pneumatice, pompe pentru
umflarea anvelopelor de bicicletă, profiluri pentru
anvelope, suporturi de anvelope, ţinte metalice
pentru anvelope de vehicule, ventile pentru
anvelope de vehicule.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu anvelope, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu anvelope.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, echilibrare anvelope,
echilibrarea (alinierea) de anvelope, înlocuire
de anvelope (reparaţii), întreţinerea şi repararea
anvelopelor, servicii de montare şi reparaţii
de anvelope de vehicule, servicii de montarea
anvelopelor, recanelarea anvelopelor, rotaţia şi
echilibrarea anvelopelor, servicii de montare
anvelope, vulcanizare de anvelope de automobil
(reparaţii).
42. Servicii de inspectare a anvelopelor,
proiectare de spaţii comerciale pentru comerţul
cu anvelope, servicii de cercetare şi dezvoltare
în domeniul anvelopelor de automobile, servicii
de analiză a anvelopelor, servicii de analiză şi
cercetare industrială privind anvelopele pentru
automobile, servicii de cercetare în domeniul
anvelopelor.

───────
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(210) M 2018 05909
(151) 11/09/2018
(732) S.C. EQUITANA HORSE SHOP

S.R.L., SAT IACOBENI, NR. 79,
JUDEŢUL HARGHITA, COMUNA
PLĂIESII DE JOS, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

EQUITANA Descoperă
lumea călare!

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (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).
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).
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 05910
(151) 11/09/2018
(732) MARIUS CĂTĂLIN CHIRIAC,

STR. SIRIULUI NR. 15, BL. 16E,
SC. 2, ET. 2, AP. 27, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Vila Bâlea

(531) Clasificare Viena: 05.01.01; 06.01.02;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, maro, gri, alb
(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).
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).

───────
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(210) M 2018 05911
(151) 11/09/2018
(732) JUSTIN PHARMA SRL, STR.

LUPENI NR. 45JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550205, SIBIU, ROMANIA

(540)

Justin Pharma

(531) Clasificare Viena: 03.07.11; 03.07.16;
02.09.01; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
verde

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

3. Produse cosmetice.
5. Suplimente alimentare de uz medical,
preparate farmaceutice, produse chimico-
farmaceutice, compoziţii farmaceutice.
35. Consultanță în marketing, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță pentru
managementul marketingului.
36. Consultanță privind investițiile financiare.
44. Servicii farmaceutice.

───────

(210) M 2018 05912
(151) 11/09/2018
(732) S.C. EQUITANA HORSE SHOP

S.R.L., SAT IACOBENI, NR. 79,
JUDEŢUL HARGHITA, COMUNA
PLĂIESII DE JOS, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

EQUITANA Ha nyeregben
akarsz maradni . . .

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (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).
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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 05913
(151) 11/09/2018
(732) SC ALSTING TIMSERV SRL,

INTRAREA ROMA NR. 1, BL. I1,
SC. A, ET. 3, AP. 12, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

ALSTING

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

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

listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 05915
(151) 11/09/2018
(732) MIHAIL VORNICOV, STR. ION

MINULESCU NR. 102, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ROMEO
NICOLESCU , BD. DECEBAL NR.
16, BL. S5, SC. B, ET. 1, AP. 23,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030968,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

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

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485C), negru

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

35. Publicitate , conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

ICBC International
Consultants and

Business Company
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(210) M 2018 05916
(151) 11/09/2018
(732) MIHAI CARPEN, STR.

PESCARUSULUI NR. 9, BL. M11,
SC. A, AP. 22, ET. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Big Boy Just try it !

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.12; 27.05.07; 09.07.19

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

clase:
43. Servicii de catering, furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05917
(151) 11/09/2018
(732) DR. REDDYS' LABORATORIES

ROMANIA SRL, STRADA:
NICOLAE CARAMFIL, NUMAR:
71-73, ETAJ 5, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LACTOFILTRUM

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

5. Preparate farmaceutice veterinare și sanitare,
aditivi nutriționali în scopuri medicale, aditivi
medicali pentru hrana animalelor, substante
dietetice adaptate utilizării formale, alimente
pentru copii, suplimente nutritive minerale,
preparate bacteriene pentru scopuri medicale,

farmaceutice și veterinare, substanțe nutritive
formicroorganisme, medii pentru culturile
bacteriologice, reactivi chimici în scopuri
medicale sau veterinare, Preparate biologice
pentru uz veterinar, Preparate biologice de uz
medical, preparate chimice în scopuri medicale,
preparate chimice pentru uz veterinar

───────

(210) M 2018 05918
(151) 11/09/2018
(732) DR. REDDYS' LABORATORIES

ROMANIA SRL, STRADA:
NICOLAE CARAMFIL, NUMAR:
71-73, ETAJ 5, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FILTRUM

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

5. Preparate farmaceutice veterinare și sanitare,
aditivi nutriționali în scopuri medicale, aditivi
medicali pentru hrana animalelor, substanţe
dietetice adaptate utilizării formale, alimente
pentru copii, suplimente nutritive minerale,
preparate bacteriene pentru scopuri medicale,
farmaceutice și veterinare, substanțe nutritive
formicroorganisme, medii pentru culturile
bacteriologice, reactivi chimici în scopuri
medicale sau veterinare, Preparate biologice
pentru uz veterinar, Preparate biologice de uz
medical, preparate chimice în scopuri medicale,
preparate chimice pentru uz veterinar

───────

(210) M 2018 05919
(151) 11/09/2018
(732) ANTONELLASHOP S.R.L.,

STRADA: ALEEA PLOPILOR,
NUMAR: 30, JUDET: GORJ,
TARGU JIU, GORJ, ROMANIA

(540)
Antonella
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Gene, gene false, machiaj pentru faţă
(produse cosmetice), machiaj pentru ochi
(produse cosmetice), machiaj pentru piele
(produse cosmetice), produse pentru machiaj,
seturi de machiaj, loţiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, produse de machiaj
pentru faţă şi corp, unghii false, cremă pentru
unghii, uleiuri pentru îngrijirea părului, lac de
unghii, ojă de unghii, ser pentru îngrijirea părului,
măşti pentru îngrijirea părului.
35. Servicii de comerţ electronic şi anume
furnizare de informaţii despre produse prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice.
41. Cursuri de cosmetică, organizare de cursuri,
cursuri pentru îngrijirea corporală.
44. Servicii de cosmetică, îngrijire cosmetică
pentru persoane, servicii de machiaj, servicii
de machiaj profesional, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de consultanţă în domeniul
machiajului, servicii de îngrijirea a unghiilor,
servicii de pedichiură, servicii de consultanţă
privind machiajul oferite online sau faţă în faţă,
servicii pentru îngrijirea feţei, servicii pentru
îngrijirea părului, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de îngrijire a frumuseţii, servicii
consultative privind îngrijirea părului.

───────

(210) M 2018 05920
(151) 11/09/2018
(732) OLESEA ZUGRAV, BD-UL AL.

LAPUSNEANU NR. 108, BL. L2,
SC. B, ET. 1, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

AMA BEAUTY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate:negru, gri

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

3. Produse cosmetice, respectiv: gene false,
cosmetice.
8. Foarfece de unghii (ustensile de mână).
21. Bureţi şi perii pentru machiaj.
44. Servicii de înfrumuseţare persoane.

───────

(210) M 2018 05921
(151) 11/09/2018
(732) LEGION FORCE SECURITY SRL,

ALEEA VERGULUI NR. 5, BL.
19, SC. 1, ET. 1, AP. 8, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LEGION FORCE SECURITY

(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 05922
(151) 11/09/2018
(732) SMEDAMOB PROD S.R.L,

STRADA: STR. SFÂNTUL ANDREI,
NUMAR: 28, CAMERA 1, SAT
SÂNANDREI, JUDET: TIMIS,
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

(740) RODALL SRL, STR. POLONĂ NR.
115, BL.15, SC.A, AP.19, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MOBILA STIL SMEDAMOB
Mobila pentru stilul tau!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.18; 25.01.13; 05.05.20

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.

───────

(210) M 2018 05923
(151) 11/09/2018
(732) MARIAN CIPRIAN POP, STR.

IMPARATUL TRAIAN NR. 53, SC.
G, ET. 1, AP. 94, JUDEŢ BISTRIŢA
NASAUD, BISTRIŢA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
GROOVIN' HIGH PROJECT

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

41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi culturale.

───────

(210) M 2018 05924
(151) 11/09/2018
(732) ANTONELLASHOP S.R.L.,

STRADA: ALEEA PLOPILOR,
NUMAR: 30, JUDET: GORJ,
TARGU JIU, GORJ, ROMANIA

(540)
Antonella Shop

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

3. Gene, gene false, machiaj pentru faţă
(produse cosmetice), machiaj pentru ochi
(produse cosmetice), machiaj pentru piele
(produse cosmetice), produse pentru machiaj,
seturi de machiaj, loţiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, produse de machiaj
pentru faţă şi corp, unghii false, cremă pentru
unghii, uleiuri pentru îngrijirea părului, lac de
unghii, ojă de unghii, ser pentru îngrijirea părului,
măşti pentru îngrijirea părului.
35. Servicii de comerţ electronic şi anume
furnizare de informaţii despre produse prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice.
41. Cursuri de cosmetică, organizare de cursuri,
cursuri pentru îngrijirea corporală.
44. Servicii de cosmetică, îngrijire cosmetică
pentru persoane, servicii de machiaj, servicii
de machiaj profesional, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de consultanţă în domeniul
machiajului, servicii de îngrijirea a unghiilor,
servicii de pedichiură, servicii de consultanţă
privind machiajul oferite online sau faţă în faţă,
servicii pentru îngrijirea feţei, servicii pentru
îngrijirea părului, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de îngrijire a frumuseţii, servicii
consultative privind îngrijirea părului.

───────
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(210) M 2018 05925
(151) 11/09/2018
(732) RAMAZAN MARHAN, STR.

LAVITEI NR. 61, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NB7

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
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.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 05926
(151) 11/09/2018
(732) ASOCIATIA FOTBALISTILOR

AMATORI SI NONAMATORI
DIN ROMANIA-AFAN, STR.
SABINELOR NR. 117, ET.
3, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

(540)

AFAN

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 21.03.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────



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

(210) M 2018 05927
(151) 11/09/2018
(732) SC SALCONSERV FOOD SRL,

STRADA: DN1 KM 392 + 600,
COM. GALDA DE JOS, JUDET:
ALBA, OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

(540)

FABRICĂ SALCONSERV
PATRIMONIU MEDIAȘ
Virșli Specialitate de

cârnați picanți care se fierb

(531) Clasificare Viena: 22.03.01; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

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

29. Cârnați, produse din carne preparate.
───────

(210) M 2018 05928
(151) 11/09/2018
(732) SC PENTALOG COMPUTERS

SRL, STR. ROVINARI NR. 13A,
JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
200533, DOLJ, ROMANIA

(540)

TS TONER STAR

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 05929
(151) 11/09/2018
(732) ANA SI CORNEL S.R.L., STR.

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

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

(540)

Ana și Cornel

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 02.07.02;
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black), galben (Pantone 457C)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 05930
(151) 11/09/2018
(732) SC IORDALEX SRL, BDUL

INDEPENDENȚEI NR. 16, BL.
B5, SC. 3, AP. 38, JUDEȚUL
BRĂILA, BRĂILA, 810004, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
iTry

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și 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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 05931
(151) 11/09/2018
(732) ANA SI CORNEL S.R.L., STR.

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

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

(540)
ANA SI CORNEL -

FAMILIA DE GUSTURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────



ERATA 

 

 

     Se scoate de la publicare depozitul M 2018 04746 publicat in 
data de 10.08.2018 deoarece taxele de inregistrare si publicare 
nu au putut fi identificate in contul OSIM. 


