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Cereri Mărci publicate în 18/12/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 08353 11/12/2018 GOLDEN EAGLE FOR

TRADING AND INDUSTRIES
SRL

Oshean

2 M 2018 08354 11/12/2018 IMPLANT DIVISION SRL DENTAL DISCOUNT

3 M 2018 08355 11/12/2018 SC RINGIER ROMANIA SRL HOROSCOP URANIA

4 M 2018 08356 11/12/2018 SC RINGIER ROMANIA SRL URANIA

5 M 2018 08357 11/12/2018 SAVONARIUM SRL GOOD ORIGINS

6 M 2018 08358 11/12/2018 COUNTRY SECURITY SRL COUNTRY SECURITY

7 M 2018 08359 11/12/2018 CLUB SECURITY SRL CLUB SECURITY

8 M 2018 08360 11/12/2018 ROMVAC COMPANY S.A. DermoCicatrat

9 M 2018 08361 11/12/2018 ROMVAC COMPANY S.A. PapilRom

10 M 2018 08362 11/12/2018 SC ANA PAN SA gustoșenii

11 M 2018 08363 11/12/2018 GABRIEL-NICOLAE NISTE Soopy YOUR FRESH SOUP

12 M 2018 08365 11/12/2018 DECHUANG INVESTMENT
MANAGEMENT SRL

D

13 M 2018 08366 11/12/2018 URSUS BREWERIES SA BÂRLOG

14 M 2018 08367 11/12/2018 DECHUANG INVESTMENT
MANAGEMENT SRL

DECHUANG

15 M 2018 08368 11/12/2018 MAGUAY COMPUTERS SRL eXpertSTOR

16 M 2018 08369 11/12/2018 MAGUAY COMPUTERS SRL POWERSTOR

17 M 2018 08370 11/12/2018 ANA MARIA DOBOS Anyta Cooking

18 M 2018 08371 11/12/2018 FILSAM PROD SRL SEVA De La Ferma gustul de
odinioara

19 M 2018 08372 11/12/2018 GEORGE - IOAN POP S schnitzel est. 2018

20 M 2018 08373 11/12/2018 SC FABRICA DE PÂINE
ŞERBAN SRL

GRANERO ŞERBAN 1994

21 M 2018 08374 11/12/2018 ASOCIATIA VISIT MURES
EGYESULET

Visit mures Visit maros magic
inside transylvania

22 M 2018 08375 11/12/2018 MIHAIL BIRSA prana

23 M 2018 08376 11/12/2018 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

90 de ANI Fares 1929 Sănătate
din inima Daciei

24 M 2018 08377 11/12/2018 VIRGIL ION GHEORGHE V Verbun
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 08378 11/12/2018 Vlad Romaniuc FLĂMÂNZI 1907 ROMÂNIA

WINE STORY

26 M 2018 08379 11/12/2018 Neacsu Cristina parmafood quality brands

27 M 2018 08380 11/12/2018 S.C. TACTIC EVENTS &
MARKETING S.R.L.

Tradiţii de primăvară
SĂRBĂTOREȘTE
ROMÂNEȘTE !

28 M 2018 08381 11/12/2018 COSTIN GABRIEL POPESCU
BOGDAN EUGEN CUTUS

BOB Coffee Lab

29 M 2018 08382 11/12/2018 POPESCU GABRIEL COSTIN
CUTUS BOGDAN-EUGEN

BOB

30 M 2018 08383 11/12/2018 SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

BAMBINO PARTY
STRAWBERRY

31 M 2018 08384 11/12/2018 Primăria Uricani UAT URICANI Oraş poartă de intrare
în Parcul Naţional Retezat

32 M 2018 08385 11/12/2018 Stoa Creatives s.r.l. tablon

33 M 2018 08386 11/12/2018 ASOCIATIA PEOPLE ARE
PEOPLE

VAMAdusFOLK

34 M 2018 08387 11/12/2018 PEHART TEC GRUP SA Pufina Junior

35 M 2018 08388 11/12/2018 APOLLON DIAS SRL CHOCO BOOM!

36 M 2018 08389 11/12/2018 PEHART TEC GRUP SA Alint Practic

37 M 2018 08390 11/12/2018 MARC TEAM EXCLUSIV SRL MARC TEAM EXCLUSIV SRL

38 M 2018 08391 11/12/2018 SC ALYNEX BUSINESS
MARKETING SRL

MĂRIUCA

39 M 2018 08392 11/12/2018 APOLLON DIAS SRL cream BOOM!

40 M 2018 08393 11/12/2018 PIER ***CONFERENCE & SPA
SRL

GRAND PIER Boutique

41 M 2018 08394 11/12/2018 ONLINEMAG SRL SKUT.RO

42 M 2018 08395 11/12/2018 Mihai-Călin Precup Editura Sfantul Nectarie

43 M 2018 08396 11/12/2018 IONUŢ-ILIE TÎRLĂ AutoDel
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(210) M 2018 08353
(151) 11/12/2018
(732) GOLDEN EAGLE FOR TRADING

AND INDUSTRIES SRL, STR.
OXIGENULUI NR. 4B, LOT. 26/1,
BIROUL NR. 1, JUDEȚUL ILFOV,
COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Oshean

(531) Clasificare Viena: 26.01.02; 26.01.05;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

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

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 08354
(151) 11/12/2018
(732) IMPLANT DIVISION SRL, STR. DR.

ANIBAL TEOHARI NR. 8, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DENTAL DISCOUNT

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 26.11.25;
26.03.23; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Produse nemedicinale pentru curățarea
dinților, produse pentru ingrijirea dinților, produse
profilaxie dentară, pastă de dinți, apă de gura,
pudră dentară pentru curățare, sapun dentar,
produse albire dentară nemedicinale.
5. Materiale pentru plombarea dinților, materiale
pentru mulaje dentare, dezinfectante, preparate
farmaceutice, consumabile pentru stomatologie,
respectiv bumbac absorbant / vată absorbantă,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, alcool pentru scopuri
farmaceutice, anestezice, săpun antibacterial,
antibiotice, bumbac antiseptic, antiseptice,
bumbac aseptic, otrăvuri bacteriene, preparate
bacteriene pentru uz medical şi veterinar,
preparate bacteriologice pentru uz medical şi
veterinar, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bandaje pentru pansament, scoarţe pentru
scopuri farmaceutice, preparate biologice
pentru scopuri medicale, culturi de ţesuturi
biologice centru scocuri medicale, ciment
osos pentru scopuri chirurgicale şi ortopedice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
reactivi chimici pentru scopuri medicale sau
veterinare, comprese, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, bumbac pentru
scopuri medicale, beţişoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, materiale pentru amprenta
dentară, masticuri dentare, detergenţi pentru
scopuri medicale, preparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanţi igienici, pansamente, medicale,
medicamente pentru scopuri medicale, enzime
pentru scopuri medicale, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, peroxid de hidrogen
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pentru scopuri medicale, imunostimulante,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, iod pentru
scopuri farmaceutice, iodoform, alifii cu scop
medical, loţiuni pentra scopuri farmaceutice
paste de dinţi medicamentoase, alcool
medicinal, medicamente pentru uz stomatologic,
medicamente de uz uman, apă de gură
pentru scopuri medicale, alifii pentru scopuri
farmaceutice, oxigen pentru scopuri medicale,
pastile pentru scopuri farmaceutice /tablete
pentru scopuri farmaceutice, porţelan pentru
proteze dentare, substanţe radioactive pentru
scopuri medicale, substanţe de contract utilizate
în radiologie pentru scopuri medicale, cauciuc
pentru uz stomatologic, gulere pentru scopuri
chirurgicale, sedative / tranchilizante, seruri,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
pansamente chirugicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din ţesuturi vii, adezivi chirurgicali,
tinctură de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
transplanturi (ţesuturi vii), bureţi cicatrizanţi,
vată pentru scopuri medicale, ceară dentară,
materiale pentru restaurare coronară dentară,
materiale pentru lucrări stomatologice provizorii,
suplimente nutritive, adezivi dentari, abrazivi
dentari, amalgamuri dentare, lacuri dentare,
medicamente pentru uz stomatologic, bureți
uz stomatologic, bureți hemostatici, ceramică
dentară, comprese sterile, role sterile, paduri
sterile, produse de uz medical pe bază de
acid hialuronic, materiale de adiție osoasă
proveniență umană, materiale pentru cimentare
dentară.
10. Materiale de sutură, implanturi dentare,
proteze dentare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente
stomatologice, aparate și instrumente
implantologie, aparate și instrumente
endodonție, aparate si instrumente ortodonție,
aparate și instrumente protetică dentară,
aparate și instrumente pedodonție, aparate și
instrumente anestezie, aparate și instrumente
inhalosedare, aparate și instrumente radiologie,
aparate și instrumente cardiologie, aparate
și instrumente chirurgie plastică, materiale
de adiție osoasă artificiale, materiale de
adiție osoasă proveniență animală, mobilier
de uz medical, mobilier de uz stomatologic,
dinți artificiali, instrumentar laborator tehnică
dentară, consumabile chirurgicale, respectiv
măşti de anestezie, bandaje, elastice, ghete
pentru scopuri medicale, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, clipsuri,
chirurgicale, îmbrăcăminte specială pentru
camerele de operare, articole de îmbrăcăminte
de compresie, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, plasturi de răcire

pentru scopuri medicale, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, irigatoare pentru spălaturi
interne, tuburi de drenaj pentru scopuri medicale,
cearşafuri pentru bolnavi, sticle cu picurător
pentru scopuri medicale, picurătoare pentru
scopuri medicale, pense auriculare, electrozi
pentru uz medical, aparate pentru clismă de
uz medical, forcepsuri, seringi hipodermice,
pungi cu gheaţă pentru scopuri medicale,
injectoare pentru scopuri medicale, fire-ghid
medicale, oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare
nazale, ace pentru scopuri medicale, benzi de
cauciuc ortodontice, pivoţi pentru dinţii artificiali,
sonde pentru scopuri medicale, scalpele,
foarfeci pentru chirurgie, atele, chirurgicale,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stenturi, sonde
chirurgicale, bureţi chirugicali, cuţite chirurgicale,
bandaje suspensoare, ace de sutură, seringi
pentru injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
protecţii dentare pentru uz stomatologic, inele
pentru dentiţie, fire de sutură, chirurgicale,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, sonde uretrale, seringi uretrale, câmpuri
sterile chirurgie, unituri dentare, lasere uz
medical, lasere uz stomatologic, mănuși sterile
uz medical, mănuși nesterile uz medical,
freze uz stomatologic, oglinzi uz stomatologic,
îmbracaminte și încălțăminte uz medical și
spitalicesc.
21. Periuțe de dinți, ață dentară, periuțe
de limbă, scobitori dentare, periuțe dentare
electrice, dus bucal, periuțe curățare ortodontică,
periuțe interdentare.
44. Servicii medicale, servicii stomatologie,
servicii de implantologie dentară, servicii de
ortodonție, servicii de parodontologie, servicii
de chirurgie plastică, servicii medicale de
estetică, servicii de asistență medicală, servicii
de închiriere aparatură și echipament medical,
servicii de radiologie.

───────

(210) M 2018 08355
(151) 11/12/2018
(732) SC RINGIER ROMANIA SRL, BD.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 9-9A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020337,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HOROSCOP URANIA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 08356
(151) 11/12/2018
(732) SC RINGIER ROMANIA SRL, BD.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 9-9A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020337,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
URANIA

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 08357
(151) 11/12/2018
(732) SAVONARIUM SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 59, JUDEȚUL
BACĂU, GHIMES FAGET, 607209,
BACĂU, ROMANIA

(540)
GOOD ORIGINS

(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.

───────

(210) M 2018 08358
(151) 11/12/2018
(732) COUNTRY SECURITY SRL, STR.

DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 3, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

COUNTRY SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.03.07;
01.01.03; 27.05.01; 27.05.17

(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 08359
(151) 11/12/2018
(732) CLUB SECURITY SRL, STR.

DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 5, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CLUB SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.05.01; 26.03.23;
27.05.01; 27.05.17

(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.

───────

(210) M 2018 08360
(151) 11/12/2018
(732) ROMVAC COMPANY S.A., SOS.

CENTURII NR. 7, ROMANIA,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
DermoCicatrat

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare.
───────

(210) M 2018 08361
(151) 11/12/2018
(732) ROMVAC COMPANY S.A., SOS.

CENTURII NR. 7, ROMANIA,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
PapilRom

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare.
───────

(210) M 2018 08362
(151) 11/12/2018
(732) SC ANA PAN SA, BD. DIMITRIE

POMPEI NR. 5C, LOT 2A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335, ROMANIA

(540)

gustoșenii

(531) Clasificare Viena: 09.07.19; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2018 08363
(151) 11/12/2018
(732) GABRIEL-NICOLAE NISTE, STR.

URANUS NR. 8, SCARA B, AP.
20, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Soopy YOUR FRESH SOUP

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 08365
(151) 11/12/2018
(732) DECHUANG INVESTMENT

MANAGEMENT SRL, STR.
DRĂGUŞIN DELEANU NR. 71, BL.
C4-HALA INDUSTRIALĂ, BIROU
NR. 1, SECTOR 2
BIROU NR.1,, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

D

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21;
29.01.01

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

clase:
35. Vânzare la licitaţie de bunuri imobiliare,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în vederea promovării şi comercializării de
proprietăţi imobiliare, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
afaceri financiare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de imobile, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de
cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare,
închirieri de proprietăți imobiliare, leasing sau
închiriere de clădiri (imobile), furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, consultanță
imobiliară, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară.
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37. Servicii de construcții, construcții de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
reparații clădiri, întreținerea clădirilor, servicii de
instalații electrice, lucrări de instalații sanitare,
supervizare de lucrări de construcții, curățarea
clădirilor [interior], curățarea clădirilor (suprafața
exterioară), închiriere de echipamente pentru
construcții, consultanță pentru construcții,
vopsire, zugrăvit, pentru suprafețe interioare și
exterioare ale clădirilor (servicii de întreţinere),
aplicare de tapet, lucrări de realizare a
acoperișurilor, întreținerea piscinelor.

───────

(210) M 2018 08366
(151) 11/12/2018
(732) URSUS BREWERIES SA,

CALEA VICTORIEI NR. 145, ET.
4-5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BÂRLOG

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

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 08367
(151) 11/12/2018
(732) DECHUANG INVESTMENT

MANAGEMENT SRL, STR.
DRĂGUŞIN DELEANU NR. 71, BL.
C4-HALA INDUSTRIALĂ, BIROU
NR. 1, SECTOR 2
BIROU NR.1,, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
DECHUANG

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

35. Vânzare la licitaţie de bunuri imobiliare,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în vederea promovării şi comercializării de
proprietăţi imobiliare, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
afaceri financiare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de imobile, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de
cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare,
închirieri de proprietăți imobiliare, leasing sau
închiriere de clădiri (imobile), furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, consultanță
imobiliară, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară.
37. Servicii de construcții, construcții de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
reparații clădiri, întreținerea clădirilor, servicii de
instalații electrice, lucrări de instalații sanitare,
supervizare de lucrări de construcții, curățarea
clădirilor [interior], curățarea clădirilor (suprafața
exterioară), închiriere de echipamente pentru
construcții, consultanță pentru construcții,
vopsire, zugrăvit, pentru suprafețe interioare și
exterioare ale clădirilor (servicii de întreţinere),
aplicare de tapet, lucrări de realizare a
acoperișurilor, întreținerea piscinelor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/12/2018

(210) M 2018 08368
(151) 11/12/2018
(732) MAGUAY COMPUTERS SRL,

STR. BRATULUI NR. 23,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eXpertSTOR

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
9. Case de marcat, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 08369
(151) 11/12/2018
(732) MAGUAY COMPUTERS SRL,

STR. BRATULUI NR. 23,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

POWERSTOR

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

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

clase:
9. Case de marcat, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,

referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 08370
(151) 11/12/2018
(732) ANA MARIA DOBOS, COMUNA

FLORESTI, STR. EROILOR NR.
122, BL. C1, SC. 1, ET. 1, AP. 7,
JUD. CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Anyta Cooking

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.11;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, albgalben,
albastru, negru

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

21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curăţare, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.

───────
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(210) M 2018 08371
(151) 11/12/2018
(732) FILSAM PROD SRL, STR. EROU

BOGDAN VASILE NR.10B,
JUDEŢUL PRAHOVA, CAMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SEVA De La Ferma
gustul de odinioara

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.04.15; 26.04.18;
26.01.18; 05.01.16

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

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

───────

(210) M 2018 08372
(151) 11/12/2018
(732) GEORGE - IOAN POP, STR.

PORTELANULUI NR. 3, ET. 2, AP.
11, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

S schnitzel est. 2018

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10

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

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

───────
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(210) M 2018 08373
(151) 11/12/2018
(732) SC FABRICA DE PÂINE ŞERBAN

SRL, SAT FILIPEŞTI, JUDEŢUL
BACĂU, COMUNA BOGDĂNEŞTI,
607071, BACĂU, ROMANIA

(540)

GRANERO ŞERBAN 1994

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 24.01.03; 24.01.10;
05.05.20; 05.05.21

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, alimente de origine animală, ca şi
legume sau alte produse horticole comestibile
preparate pentru consum sau conservare,
băuturi pe bază de lapte sau cu conţinut
predominant de lapte.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă, alimente de origine vegetală preparate
în vederea consumului sau a conservării, ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului alimentelor,
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată,
cereale preparate pentru consumul uman (fulgi
de ovăz sau alte cereale)
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, fructe şi legume proaspete, animale vii,
seminţe, plante şi flori naturale, hrană pentru
animale, malţ, produse agricole care nu au
suferit nici un proces de preparare în vederea

consumului, animale şi plante vii ca şi hrană
pentru animale, lemn brut, cereale brute, ouă
fecundate pentru clocit.

───────

(210) M 2018 08374
(151) 11/12/2018
(732) ASOCIATIA VISIT MURES

EGYESULET, STR. PRIMĂRIEI
NR. 2, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540026, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Visit mures Visit maros
magic inside transylvania

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 29.01.14; 06.03.20

(591) Culori revendicate:negru, verde,
albastru turcoaz, roşu închis cărămiziu

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

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

───────
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(210) M 2018 08375
(151) 11/12/2018
(732) MIHAIL BIRSA, STRADA:

COSTIUJENI, NUMAR: 3, BL.17
AP.58, CHISINAU, MD 2011,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET GABRIELA CECIU-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. MARTIR LEONTINA BANCIU
NR. 6, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
300024

(540)

prana

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 24.17.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

11. Aparate de ventilație, recuperatoare de
energie termică.

───────

(210) M 2018 08376
(151) 11/12/2018
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L.,
STR.PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

90 de ANI Fares 1929
Sănătate din inima Daciei

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.05.22;
27.07.04; 27.07.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, mov,
roz, galben, bej, roşu (Pantone 1797
C), verde (Pantone 3435 C), galben
(Pantone 116 C)

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

3. Uleiuri esenţiale, creme cosmetice, geluri
cosmetice.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare 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.
30. Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale, băuturi pe
bază de ceai, fructe şi/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheaţă (ice tea).
32. Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extract de ceai, şi/sau fructe, şi/sau sucuri /
extract de fructe, şi/sau plante nemedicinale,
siropuri din fructe şi/sau plante nemedicinale.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de marketing, servicii de
promovare, servicii de comercializare şi
regrupare în avantajul terţilor a ceaiurilor
medicinale, infuziilor şi ceaiurilor din
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plante medicinale, suplimentelor alimentare şi
produselor farmaceutice din plante medicinale
în orice formă de condiţionare, a siropurilor,
tincturilor, extractelor, cremelor, unguentelor,
capsulelor, comprimatelor, uleiurilor, soluţiilor şi
loţiunilor, ovulelor, supozitoarelor şi băuturilor
din plante medicinale, ceaiurilor şi infuziilor
din fructe şi/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheaţă (ice tea), (exceptând transportul
lor), prezentarea acestora pentru vânzare
şi vânzarea prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse,
informaţii şi sfaturi comerciale, servicii de
asistenţă comercială, servicii de import-export cu
produs de tipul celor prezentate.

───────

(210) M 2018 08377
(151) 11/12/2018
(732) VIRGIL ION GHEORGHE, STR.

FRAŢILOR NR. 1, BL. 85, SC.
2, ET. 8, AP. 102, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

V Verbun

(531) Clasificare Viena: 08.05.02; 08.05.25;
27.05.21; 27.05.01; 27.05.02

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

43. Servicii oferite de restaurante, fast food-uri,
cantine, baruri, hoteluri, unităţi de cazare.

───────

(210) M 2018 08378
(151) 11/12/2018
(732) Vlad Romaniuc, STRADA:

SĂVENILOR, NUMAR: 42, SC.E,
ET.4, AP.19, JUDET: BOTOSANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FLĂMÂNZI 1907
ROMÂNIA WINE STORY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 05.07.10; 27.07.04; 29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2018 08379
(151) 11/12/2018
(732) Neacsu Cristina, STRADA: DRUM

DE EXPLOATARE 115, NUMAR:
1, BIROU 24 ET 1, JUDET: ILFOV,
DRAGOMIRESTI VALE, 077095,
ILFOV, ROMANIA

(540)

parmafood quality brands

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

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

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

───────

(210) M 2018 08380
(151) 11/12/2018
(732) S.C. TACTIC EVENTS &

MARKETING S.R.L., STRADA:
STR. RUDULUI, NUMAR: 64,
JUDET:
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Tradiţii de primăvară
SĂRBĂTOREȘTE

ROMÂNEȘTE !

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

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente muzicale.

───────
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(210) M 2018 08381
(151) 11/12/2018
(732) COSTIN GABRIEL POPESCU,

STR. ROMA NR.45, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
BOGDAN EUGEN CUTUS, STR.
DR. ROBERT K. KOCH NR. 6, ET.
1, AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOB Coffee Lab

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(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.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 08382
(151) 11/12/2018
(732) POPESCU GABRIEL COSTIN,

STR. ROMA NR. 45, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
CUTUS BOGDAN-EUGEN, STR.
DR. ROBERT K.KOCH, NR. 6, ET.
1, AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BOB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(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.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 08383
(151) 11/12/2018
(732) SC ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434,
RO.BU, ROMANIA

(540)

BAMBINO PARTY
STRAWBERRY

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 05.07.08;
03.13.12; 05.03.15

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, galben, portocaliu, maro, alb,
negru

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare carbogazoase.

───────

(210) M 2018 08384
(151) 11/12/2018
(732) Primăria Uricani UAT, STRADA:

1 MAI, NUMAR: 6, JUDET:
HUNEDOARA, URICANI, 336100,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

URICANI Oraş poartă
de intrare în Parcul

Naţional Retezat

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 06.01.04;
03.04.11; 03.07.01; 24.07.23; 27.05.17;
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
albastru, galben, alb

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

39. Servicii de turism (transport şi rezervări de
transport).

───────

(210) M 2018 08385
(151) 11/12/2018
(732) Stoa Creatives s.r.l., STR.

NEAGOE VODA NR. 11, AP.
2, BUCUREŞTI, 013961,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

tablon

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
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(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.
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.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2018 08386
(151) 11/12/2018
(732) ASOCIATIA PEOPLE ARE

PEOPLE, STR. FALEZEI NR.
76, CAMERA NR. 3, JUD.
CONSTANŢA, COMUNA LIMANU,
SAT VAMA VECHE, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

VAMAdusFOLK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

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

───────

(210) M 2018 08387
(151) 11/12/2018
(732) PEHART TEC GRUP SA, STR.

1 MAI NR. 113, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)
Pufina Junior

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

16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică, hârtie
igienică pentru toaletă, prosoape de hârtie,
prosoape de hârtie pentru mâini, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie, șervețele de masă
din hârtie, șervețele de buzunar din hârtie,
șervețele de hârtie, hârtie pentru șervețele,
șervețele pentru demachiat, din hârtie, șervețele
din hârtie pentru față, șervețele de toaletă din
hârtie, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
batistuțe de hârtie.

───────

(210) M 2018 08388
(151) 11/12/2018
(732) APOLLON DIAS SRL, SPLAIUL

UNIRII NR. 168, BL. T3, AP. 1905,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 010497,
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)

CHOCO BOOM!

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 27.05.02;
24.17.25; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, maro, alb,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată şi deserturi,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 08389
(151) 11/12/2018
(732) PEHART TEC GRUP SA, STR.

1 MAI NR. 113, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)
Alint Practic

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

16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică, hârtie
igienică pentru toaletă, prosoape de hârtie,
prosoape de hârtie pentru mâini, prosoape de
hârtie utilizate la curăţenie, şerveţele de masă
din hârtie, şerveţele de buzunar din hârtie,
şerveţele de hârtie, hârtie pentru şerveţele,
şerveţele pentru demachiat, din hârtie, şerveţele
din hârtie pentru faţă, şerveţele de toaletă din
hârtie, şerveţele de hârtie pentru uz casnic,
batistuţe de hârtie.

───────

(210) M 2018 08390
(151) 11/12/2018
(732) MARC TEAM EXCLUSIV SRL,

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD, NR.
57, UNIREA, 420005, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
MARC TEAM EXCLUSIV SRL

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

37. Construcţii de clădiri, lucrări de pregătire a
terenului, servicii de excavaţii.

───────

(210) M 2018 08391
(151) 11/12/2018
(732) SC ALYNEX BUSINESS

MARKETING SRL, STR. ROMANĂ
NR. 28-30, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MĂRIUCA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 08392
(151) 11/12/2018
(732) APOLLON DIAS SRL, SPLAIUL

UNIRII NR. 168, BL. T3, AP. 1905,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 010497,
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)

cream BOOM!

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 24.17.25;
27.05.02; 29.01.14
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(591) Culori revendicate:galben, crem, maro,
alb

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată şi deserturi,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 08393
(151) 11/12/2018
(732) PIER ***CONFERENCE & SPA

SRL, CALEA ŞERBAN VODĂ
NR. 22-24, CORP C, ET. P+1,
AP. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

GRAND PIER Boutique

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 01.01.05;
26.01.13; 26.01.18; 27.05.02; 29.01.01

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

clase:
43. Servicii de cazare oferite de hoteluri,
moteluri, pensiuni şi alte unităţi de cazare
temporară.

───────

(210) M 2018 08394
(151) 11/12/2018
(732) ONLINEMAG SRL, STR. 1

DECEMBRIE NR. 97, JUDEŢUL
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SKUT.RO

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
35. Servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerţ cu amănuntul
şi ridicata, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2018 08395
(151) 11/12/2018
(732) Mihai-Călin Precup, BD.

REVOLUŢIEI NR. 35, JUDEŢUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)
Editura Sfantul Nectarie

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

41. Editare de publicații, editare de texte scrise,
servicii de editare, publicare și editare de cărți,
editare de cărți și recenzii.

───────
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(210) M 2018 08396
(151) 11/12/2018
(732) IONUŢ-ILIE TÎRLĂ, STR. OITUZ

NR. 21, BL. O2, SC. A, AP. 51,
JUDEŢUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

AutoDel

(531) Clasificare Viena: 26.04.03; 26.04.18;
27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
deschis, portocaliu închis, negru

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

12. Automobile, vehicule automobile, vehicule,
piese ornamentale de interior pentru automobile,
dispozitive adaptate de fixare a pieselor
de automobile de caroseria automobilelor,
motociclete, mini-motociclete, motociclete
electrice, motociclete pentru motocros, pneuri
pentru motociclete, suporturi pentru motociclete.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin Internet pentru
vânzare de automobile, publicitate, administrație
comercială, furnizare de informații prin Internet
privind vânzarea de automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru automobile, servicii de
intermediere publicitară, servicii de intermediere
comercială, servicii de intermedierea de
contacte comerciale și economice, servicii
de intermediere și consultanță în afaceri în
domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii de intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane.
37. Curățarea automobilelor, întreținerea
automobilelor, şlefuirea automobilelor
(repararea), stații service pentru întreținerea
vehiculelor, stații service pentru repararea
vehiculelor, servicii de service pentru întreținerea
vehiculelor, servicii de service pentru repararea

vehiculelor, servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, întreținere, service și reparare
de vehicule, stații de service (alimentare cu
carburant și întreținere), servicii de verificare de
automobile și de piese ale acestora înaintea
lucrărilor de întreținere și de reparație, servicii de
intermediere de reparații de vehicule.
39. Servicii de leasing auto (închiriere auto),
servicii de leasing de autovehicule (închiriere de
automobile), închirieri de motociclete.

───────



ERATA

Cererea de inregistrare marca M 2018 08234, publicat în data
de 13/12/2018, dintr-o eroare materiala clasa 30 a fost
introdusa in clasa 29, corect fiind :

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;
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).


