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Cereri Mărci publicate în 19/06/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 03573 12/06/2018 VERDECO DESIGN SRL verdeco

2 M 2018 03798 12/06/2018 LAURENȚIU-CLAUDIU BARBU TRANSCARPATIC RALLY TEAM

3 M 2018 03836 12/06/2018 BATRINEANU DACIANA-LIVIA pup-o mă!

4 M 2018 03862 12/06/2018 ULPINE HR SRL upline HUMAN RESOURCES

5 M 2018 03874 12/06/2018 CHERRIES AND PITCHES SRL POIANA URBANĂ

6 M 2018 03875 12/06/2018 GIMMED CITY S.R.L. ENDOMEDICARE ACADEMY

7 M 2018 03876 12/06/2018 S.C. LENCOPLANT BUSINESS
GROUP S.R.L.

Lencoplant Dedicat Grădinii Tale

8 M 2018 03877 12/06/2018 SC ACCORDING GROUP SRL C COMPAKT

9 M 2018 03878 12/06/2018 S.C. INTENSSE DISTRIBUTION
S.R.L.

INTENSSE Senses and Scent

10 M 2018 03879 12/06/2018 MIHAI CRISTIAN
APOSTOLACHE

PRAHOVA în ACȚIUNE

11 M 2018 03880 12/06/2018 BAROUL DE AVOCATI ALBA

12 M 2018 03881 12/06/2018 M.G.M. ALL BRANDS IMPEX
SRL

MGM ALL BRAND THE
CORNER SHOP

13 M 2018 03882 12/06/2018 ANDRA-IOANA TUDOR DiDi Craft

14 M 2018 03883 12/06/2018 CARLA-ADELINA CERTUȘ Anileda

15 M 2018 03884 12/06/2018 SC AGRICOVER SA AGRICOVER

16 M 2018 03885 12/06/2018 SC AGRICOVER SA Agricover

17 M 2018 03886 12/06/2018 RCS & RDS S.A STII CE MANANCI?

18 M 2018 03887 12/06/2018 ELEVATE OFFICE GROUP SRL EXPERIENCE BUCHAREST

19 M 2018 03888 12/06/2018 TUDOR MAXIM Little Bucharest

20 M 2018 03889 12/06/2018 SC LUMARTIS IMPEX SRL Lumartis

21 M 2018 03890 12/06/2018 NUTRIGRUP INVEST SRL Brâncuţa Tradiţii naţionale

22 M 2018 03891 12/06/2018 GMD MARK AMALFI ALEGRIA

23 M 2018 03892 12/06/2018 RADU-CĂTĂLIN CÎRLAN FESTIVAL DE MUZICĂ
MIROSLAV DZIUBINSKI

24 M 2018 03893 12/06/2018 COSTIN TEODOROVICI cLAW

25 M 2018 03894 12/06/2018 SC UNU TIC SRL ap ambalajul perfect

26 M 2018 03895 12/06/2018 SPEED FITNESS SRL SPEED FIT Smart Training

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 12/06/2018



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 
       12/06/2018

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2018 03896 12/06/2018 ANCA-FLORINA NICULAE DORSOL

28 M 2018 03897 12/06/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Generatia Cris-Tim Junior

29 M 2018 03898 12/06/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Generatia Obrajori

30 M 2018 03899 12/06/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Cris-Tim Junior

31 M 2018 03900 12/06/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Cris-Tim Aperitiv Fin

32 M 2018 03901 12/06/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Cris-Tim Carnati Bucovineni

33 M 2018 03902 12/06/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Salam Caliman

34 M 2018 03903 12/06/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Cris-Tim Gastro

35 M 2018 03903 12/06/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Cris-Tim Gastro

36 M 2018 03904 12/06/2018 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL Cris-Tim Salam Estival

37 M 2018 03905 12/06/2018 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL Cris-Tim Salam Bergamo

38 M 2018 03906 12/06/2018 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL CRIS-TIM Companie de Familie
Fondată în 1992 Salam Milanez

39 M 2018 03907 12/06/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Preparatele lui Bunea

40 M 2018 03908 12/06/2018 AG MOORKENS
PATRIMONIUM SRL

Dranov WATER VILLAGE

41 M 2018 03909 12/06/2018 CRISTIAN GRIGORESCU-
POPESCU
SORIN-MIHAI POPESCU

FATNOMORE

42 M 2018 03910 12/06/2018 GAMING ROOM KILLTIME

43 M 2018 03911 12/06/2018 SMART BET SRL smart BET

44 M 2018 03912 12/06/2018 AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY DAMLA

45 M 2018 03914 12/06/2018 BERARIA H SRL STREET FOOD Revolution

46 M 2018 03915 12/06/2018 BERARIA H SRL Craft Beer Revolution

47 M 2018 03916 12/06/2018 BERARIA H SRL Food Truck Revolution

48 M 2018 03917 12/06/2018 BERARIA H SRL Street Art & Food Festival

49 M 2018 03918 12/06/2018 BERARIA H SRL World Food Festival

50 M 2018 03919 12/06/2018 BERARIA H SRL Urban Food Festival

51 M 2018 03920 12/06/2018 BERARIA H SRL Street Food Fiesta

52 M 2018 03921 12/06/2018 BERARIA H SRL Summer Street Food Festival

53 M 2018 03922 12/06/2018 SC Healthcare Consulting SRL MENTOR Metabolic, Nutrition
and Therapy Outcomes in the
Treatment of Romanians with
Type 2 Diabetes
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
54 M 2018 03923 12/06/2018 BERARIA H SRL 10 Street Food Festival
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(210) M 2018 03573
(151) 12/06/2018
(732) VERDECO DESIGN SRL, STR.

BUCUREŞTI NR. 61, BL. 12,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430031, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
verdeco

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, coloranţi, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare şi gravură, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru utilizare în vopsire, decorate,
tipărire şi artă.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
umbrele şi parasolare.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
21. Sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
ceramică.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute şi înlocuitori pentru
acestea.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de
casa, perdele din materiale textile sau plastice.
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.

28. Jocuri, jucării şi articole pentru joaca,
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
37. Construcţii de cladiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 03798
(151) 12/06/2018
(732) LAURENȚIU-CLAUDIU BARBU,

ALE. ROMULA NR. 13, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TRANSCARPATIC
RALLY TEAM

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16;
03.01.24; 04.03.03; 27.05.01

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

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

───────
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(210) M 2018 03836
(151) 12/06/2018
(732) BATRINEANU DACIANA-LIVIA,

STR. DÂMBOVNICULUI, NR.
25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

pup-o mă!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.04.11;
03.04.24; 03.04.26; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro închis, roz
deschis, verde închis

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

41. Spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de divertisment, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, închirierea de filme, servicii de studiouri
de film, scrierea de scenarii de film, Scenarii,
altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2018 03862
(151) 12/06/2018
(732) ULPINE HR SRL, BD. UNIRII

NR. 45, BL. E3, SC. 4, ET. 8, AP.
141, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

upline HUMAN RESOURCES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#FF0000), albastru
(HEX=#14587A)

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

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

───────

(210) M 2018 03874
(151) 12/06/2018
(732) CHERRIES AND PITCHES

SRL, STR. BUZEȘTI NR. 71,
CAMERA 304, ET. 3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

POIANA URBANĂ

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 06.07.04;
06.07.25; 07.01.08; 27.05.02; 27.05.08

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
servicii pentru stabilirea relaţiilor cu publicul,
servicii de relaţii media, creare, dezvoltare
şi implementare de campanii promoţionale şi
evenimente speciale în scopuri de promovare,
servicii de publicitate, marketing şi promoţionale,
productie şi distribuție de reclame, servicii
de afaceri şi de gestionare a afacerilor
comerciale, compunere de anunţuri publicitare
şi comerciale, cercetare de piaţă şi analiză
de piaţă, servicii de cercetare şi informaţii în
domeniul afacerilor, publicităţii şi marketingului,
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analiză şi compilare statistică, administraţie
comercială, cercetare şi consultanţă comercială
în domeniul mass-media, planificare, cumpărare
şi negociere de spaţiu publicitar, furnizare de
informaţii referitoare la cele menţionate anterior,
promovare de evenimente live în scopuri de
divertisment sau de educaţie.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare, derulare de evenimente live în
scopuri de divertisment sau de educaţie,
agenţie de impresariat pentru actori, muzicieni şi
personalităţi, producţie şi distribuire de programe
de televiziune, programe radio şi filme, servicii de
programe de televiziune, dezvoltare, planificare,
organizare şi producţie de tururi muzicale şi
de teatru, servicii fotografice, organizare şi
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente recreative, disc jockeys pentru
petreceri şi evenimente speciale, consultanţă în
materie de planificare de evenimente speciale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment şi sportiv, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale, organizarea de concursuri (educaţie
sau divertisment).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de cofetărie şi
gelaterie, servicii de catering, servicii oferite de
baruri, cafenele, plăcintării, patiserii, restaurante,
pizzerii, fast food-uri.

───────

(210) M 2018 03875
(151) 12/06/2018
(732) GIMMED CITY S.R.L.,

BULEVARDUL OASPEȚILOR
NR. 23, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ENDOMEDICARE ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 05.05.03; 05.05.20;
05.05.21; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:bleu, mov, alb,
albastru

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

35. Servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
publicitate şi promovare, lucrări de birou, toate
acestea în special cu privire, dar nu limitate, la
cabinetele medicale.
41. Servicii educative şi de instruire, organizare
de conferinţe, expoziţii şi concursuri, cursuri
de pregătire în medicină, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, furnizare
de cursuri de educaţie continuă în domeniul
asistenţei medicale, toate acestea în special cu
privire, dar nu limitate, la bolile și afecţiunile
sistemului genito-urinar.
42. Servicii de cercetare medicală şi
farmaceutică, cercetare biologică, cercetare
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clinică şi cercetare medicală, toate acestea în
special cu privire, dar nu limitate, la bolile și
afecţiunile sistemului genito-urinar.
44. Servicii medicale, chirurgie, diagnosticarea
bolilor, servicii de teste medicale pentru
diagnosticul şi tratamentul bolilor, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii de consultanţă în domeniul
chirurgiei, toate acestea în special cu privire,
dar nu limitate, la bolile și afecţiunile sistemului
genito-urinar. 

───────

(210) M 2018 03876
(151) 12/06/2018
(732) S.C. LENCOPLANT BUSINESS

GROUP S.R.L., STR. ȘCOLII
NR. 4, COMUNA GÂRCOV,
JUDEȚUL OLT, SAT GÂRCOV,
OLT, ROMANIA

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

(540)

Lencoplant Dedicat
Grădinii Tale

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 05.09.17;
05.09.23; 27.03.11; 27.05.08; 27.05.11;
29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor

şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecție pentru întrega listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 03877
(151) 12/06/2018
(732) SC ACCORDING GROUP SRL,

ŞOS. NICOLINA, NR.223C, JUD.
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

C COMPAKT

(531) Clasificare Viena: 26.01.05; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.21

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 03878
(151) 12/06/2018
(732) S.C. INTENSSE DISTRIBUTION

S.R.L., STR. INTRAREA
LIVEZILOR NR. 6, CAMERA
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
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)

INTENSSE Senses and Scent

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 03879
(151) 12/06/2018
(732) MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE,

STR. CONSTANTIN STERE NR.
2, BL. M8, ET. 1, AP. 6, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

PRAHOVA în ACȚIUNE

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 02.03.23;
02.07.01; 02.07.23; 27.05.01; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 03880
(151) 12/06/2018
(732) BAROUL DE AVOCATI ALBA,

STR. TEILOR NR. 15, JUDEȚUL
ALBA, MUNICIPIUL ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena: 07.05.08; 26.15.25;
29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, vișiniu,
alb

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

35. Publicitate.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2018 03881
(151) 12/06/2018
(732) M.G.M. ALL BRANDS IMPEX SRL,

ȘOS. INDUSTRIALĂ NR. 6, LOT
1, CORP CLĂDIRE C29, INCINTA
SC LOGISTIC PARK SA, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 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)

MGM ALL BRAND
THE CORNER SHOP

(531) Clasificare Viena: 19.07.17; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.11

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

35. Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
băuturilor alcoolice (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv în
mediul online şi prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
aceste produse, inclusiv online pe internet,
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori, în
legatură cu acestea, servicii de import export cu

produse de tipul celor sus menţionate, servicii
oferite de un lanţ de magazine şi magazine on
line specializate.

───────

(210) M 2018 03882
(151) 12/06/2018
(732) ANDRA-IOANA TUDOR, BLD.

MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 14,
BL. X1B, ET. 5, AP. 20, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, 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)

DiDi Craft

(531) Clasificare Viena: 03.07.05; 03.07.24;
27.05.02

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă, jucării
adaptate pentru activități educative, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2018 03883
(151) 12/06/2018
(732) CARLA-ADELINA CERTUȘ, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 59, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, 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)

Anileda

(531) Clasificare Viena: 03.05.03; 03.05.24;
27.03.03; 27.05.01; 27.05.11

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 03884
(151) 12/06/2018
(732) SC AGRICOVER SA, BD. PIPERA

NR. 1B, CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI, NR. 26, VILA
C42, JUD. ILFOV , POPEŞTI-
LEORDENI, ROMANIA

(540)
AGRICOVER

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

1. Produse chimice destinate industriei,
agriculturii, horticulturii, silviculturii, adjuvanţi
folosiţi în agricultură, horticultură, silvicultură,
produse chimice pentru protecţia plantelor,
preparate chimice pentru protejarea plantelor
contra agenţilor patogeni, produse chimice
pentru inhibarea creşterii buruienilor, adezivi
chimici de uz agricol pentru combaterea
dăunătorilor, fitoregulatori de creştere, compost,
gunoi de grajd, îngrăşăminte, produse chimice
pentru conservarea alimentelor, detergenţi de
uz industrial, detergenţi folosiţi ca parte a
operaţiunilor de producţie, solvenţi folosiţi în
procesele de fabricaţie, tananţi, adezivi pentru
utilizare în industrie, aditivi chimici, răşini
artificiale în stare brută, preparate biologice
pentru utilizare în industrie şi ştiinţă.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe,
seminţe brute şi neprocesate, cereale
neprocesate, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
animale vii, hrană pentru animale, nutreţ
fortifiant, produse (nutreţuri) pentru îngrăşarea
animalelor, fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, răsaduri, bulbi,
puieţi şi seminţe pentru plantare.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 12/06/2018

35. Servicii de publicitate, marketing,
promovare, fidelizare, motivare şi recompensare
în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
publicitare, organizarea de concursuri şi
prezentări în scop publicitar şi/sau mercantil,
sampling (promovare), organizarea de promoţii,
organizarea de lansări de produse, editări de
informare şi reclamă, prospecte, pliante şi
alte materiale cu caracter tehnic şi comercial,
regruparea în avantajul terţilor (cu excepţia
transportului lor) a produselor proprii şi a
produselor altor comercianţi prin diferite forme
de comerţ, permiţând consumatorilor să le
aleagă, să le vadă şi să le cumpere comod,
comerţ on-line, consilierea agenţilor economici
în realizarea activităţilor comerciale, servicii
de import-export, analiza afacerilor comerciale,
analiza preţului de cost, analiza profitului rezultat
din activitate, elaborarea de rapoarte comerciale,
administrarea afacerilor pentru punctele de
vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, servicii
de gestionare a lanţului de aprovizionare,
planificarea şi organizarea de întâlniri de afaceri.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare.
39. Distribuţie, transport, ambalarea şi
depozitarea mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tăierea animalelor, procesarea alimentelor,
servicii de condiţionare a seminţelor,
condiţionarea produselor agricole în vederea
depozitării, prelucrarea produselor agricole.
41. Educaţie, organizarea de întâlniri pe teme
de educaţie, instruire, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea de seminarii,
conferinţe, expoziţii şi concursuri, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferinţele
profesionale, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, distrugerea buruienilor, dispersarea
de fertilizatori şi alte substanţe chimice agricole
pe suprafeţe şi pe cale aeriană, creşterea
şi îngrijirea animalelor (ferme de animale),
asistenţă veterinară, inseminarea artificială a
animalelor, consiliere cu privire la creşterea
şi hrănirea animalelor, consultanţă agricolă de
specialitate.

───────

(210) M 2018 03885
(151) 12/06/2018
(732) SC AGRICOVER SA, BD. PIPERA

NR. 1B, CLĂDIREA DE BIROURI
CUBIC CENTER, ET. 6, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI, NR. 26, VILA
C42, JUD. ILFOV , POPEŞTI-
LEORDENI, ROMANIA

(540)

Agricover

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.25;
27.05.02; 27.05.07

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
orange

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

1. Produse chimice destinate industriei,
agriculturii, horticulturii, silviculturii, adjuvanţi
folosiţi în agricultură, horticultură, silvicultură,
produse chimice pentru protecţia plantelor,
preparate chimice pentru protejarea plantelor
contra agenţilor patogeni, produse chimice
pentru inhibarea creşterii buruienilor, adezivi
chimici de uz agricol pentru combaterea
dăunătorilor, fitoregulatori de creştere, compost,
gunoi de grajd, îngrăşăminte, produse chimice
pentru conservarea alimentelor, detergenţi de
uz industrial, detergenţi folosiţi ca parte a
operaţiunilor de producţie, solvenţi folosiţi în
procesele de fabricaţie, tananţi, adezivi pentru
utilizare în industrie, aditivi chimici, răşini
artificiale în stare brută, preparate biologice
pentru utilizare în industrie şi ştiinţă.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe,
seminţe brute şi neprocesate, cereale
neprocesate, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
animale vii, hrană pentru animale, nutreţ
fortifiant, produse (nutreţuri) pentru îngrăşarea
animalelor, fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, răsaduri, bulbi,
puieţi şi seminţe pentru plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing,
promovare, fidelizare, motivare şi recompensare
în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
publicitare, organizarea de concursuri şi
prezentări în scop publicitar şi/sau mercantil,
sampling (promovare), organizarea de promoţii,
organizarea de lansări de produse, editări de
informare şi reclamă, prospecte, pliante şi
alte materiale cu caracter tehnic şi comercial,
regruparea în avantajul terţilor (cu excepţia
transportului lor) a produselor proprii şi a
produselor altor comercianţi prin diferite forme
de comerţ, permiţând consumatorilor să le
aleagă, să le vadă şi să le cumpere comod,
comerţ on-line, consilierea agenţilor economici
în realizarea activităţilor comerciale, servicii
de import-export, analiza afacerilor comerciale,
analiza preţului de cost, analiza profitului rezultat
din activitate, elaborarea de rapoarte comerciale,
administrarea afacerilor pentru punctele de
vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, servicii
de gestionare a lanţului de aprovizionare,
planificarea şi organizarea de întâlniri de afaceri.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare.
39. Distribuţie, transport, ambalarea şi
depozitarea mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tăierea animalelor, procesarea alimentelor,
servicii de condiţionare a seminţelor,

condiţionarea produselor agricole în vederea
depozitării, prelucrarea produselor agricole.
41. Educaţie, organizarea de întâlniri pe teme
de educaţie, instruire, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, organizarea de seminarii,
conferinţe, expoziţii şi concursuri, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferinţele
profesionale, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, distrugerea buruienilor, dispersarea
de fertilizatori şi alte substanţe chimice agricole
pe suprafeţe şi pe cale aeriană, creşterea
şi îngrijirea animalelor (ferme de animale),
asistenţă veterinară, inseminarea artificială a
animalelor, consiliere cu privire la creşterea
şi hrănirea animalelor, consultanţă agricolă de
specialitate.

───────

(210) M 2018 03886
(151) 12/06/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 BUCURESTI,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
STII CE MANANCI?

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

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

───────
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(210) M 2018 03887
(151) 12/06/2018
(732) ELEVATE OFFICE GROUP SRL,

BD. UNIRII NR. 43, BL. E2, SC. 1,
AP. 29, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EXPERIENCE BUCHAREST

(531) Clasificare Viena: 01.17.13; 02.09.19;
27.03.02; 27.05.02; 29.01.15

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

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

41. Educaţie, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03888
(151) 12/06/2018
(732) TUDOR MAXIM, BD. LACUL TEI

NR. 67, BL. 6, SC. A, ET. 3, AP.
11, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Little Bucharest

(531) Clasificare Viena: 27.05.12; 29.01.01;
29.01.11

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

clase:
41. Educaţie, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03889
(151) 12/06/2018
(732) SC LUMARTIS IMPEX SRL, STR.

BUCUREŞTI NR. 23, JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI, FUNDENI, 917110,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
Lumartis

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

4. Lumânări pentru ocazii speciale.
───────

(210) M 2018 03890
(151) 12/06/2018
(732) NUTRIGRUP INVEST SRL, STR.

TINERETULUI NR. 33C, BL. 1, AP.
3, CAM. 1, COMUNA CHIAJNA,
JUDEŢUL ILFOV, SAT DUDU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Brâncuţa Tradiţii naţionale

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.02; 27.05.24

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 03891
(151) 12/06/2018
(732) GMD MARK, STR. BAICULUI

NR. 80, CORP C37, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021784,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AMALFI ALEGRIA

(531) Clasificare Viena: 25.01.13; 25.01.25;
27.05.22; 29.01.12

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, organizare
de recepții pentru nunți (spații), organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură).

───────

(210) M 2018 03892
(151) 12/06/2018
(732) RADU-CĂTĂLIN CÎRLAN ,

STR. DRUMUL LUPTĂTORILOR
ANTIFASCIŞTI NR. 32, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FESTIVAL DE MUZICĂ

MIROSLAV DZIUBINSKI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 03893
(151) 12/06/2018
(732) COSTIN TEODOROVICI, STR.

BĂBEŞTI NR. 24, SC. 1, ET. 2,
AP. 6, BUCUREŞTI, 062188,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
cLAW

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 03894
(151) 12/06/2018
(732) SC UNU TIC SRL, STR. BĂIŞOARA

NR. 1, AP. 5, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

ap ambalajul perfect

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22
(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).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 12/06/2018

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline.

───────

(210) M 2018 03895
(151) 12/06/2018
(732) SPEED FITNESS SRL, STR.

LAPUSNA NR. 6, LOC 31G, ET. P,
AP. 2, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

SPEED FIT Smart Training

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.11;
27.05.24; 02.07.01; 02.07.02; 02.07.23

(591) Culori revendicate:roşu, negru, 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).

───────

(210) M 2018 03896
(151) 12/06/2018
(732) ANCA-FLORINA NICULAE, STR.

ION LUCA CARAGIALE NR.
35, BL. A2, SC. A, AP. 4, JUD.
TELEORMAN, ROŞIORII DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

DORSOL

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.02;
09.01.10; 05.05.04; 05.05.20; 16.03.13

(591) Culori revendicate:auriu, galben, verde,
negru

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

4. Uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate, ulei de
nuci, ulei de floarea soarelui, măsline umplute cu
pesto aflate în ulei de floarea soarelui, măsline
umplute cu brânză feta, aflate în ulei de floarea
soarelui.
35. Servicii de import şi export, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, servicii
din domeniul inteligenţei afacerilor (afceri
comerciale).
39. Servicii de distribuţie (transport).

───────
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(210) M 2018 03897
(151) 12/06/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ETAJ 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Generatia Cris-Tim Junior

(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).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de

fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor. (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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (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).

───────

(210) M 2018 03898
(151) 12/06/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ETAJ 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Generatia Obrajori

(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).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
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întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor. (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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (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).

───────

(210) M 2018 03899
(151) 12/06/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ETAJ 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cris-Tim Junior

(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).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
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fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor. (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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (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).

───────

(210) M 2018 03900
(151) 12/06/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ETAJ 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cris-Tim Aperitiv Fin

(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).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (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).
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).

───────

(210) M 2018 03901
(151) 12/06/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ETAJ 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cris-Tim Carnati Bucovineni

(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).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (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).
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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).

───────

(210) M 2018 03902
(151) 12/06/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ETAJ 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Salam Caliman

(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).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (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).
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).

───────

(210) M 2018 03903
(151) 12/06/2017
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ETAJ 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cris-Tim Gastro

(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).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (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).
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 03903
(151) 12/06/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ETAJ 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cris-Tim Gastro

(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).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (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).
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).

───────

(210) M 2018 03904
(151) 12/06/2018
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

B-DUL. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cris-Tim Salam Estival

(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).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (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).
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 03905
(151) 12/06/2018
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR. 140,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012367,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cris-Tim Salam Bergamo

(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).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (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).
43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03906
(151) 12/06/2018
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

B-DUL. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CRIS-TIM Companie
de Familie Fondată în
1992 Salam Milanez

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.14; 24.07.01; 24.07.23

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

(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).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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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).
43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03907
(151) 12/06/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BULEVARDUL BUCUREŞTII
NOI NR. 140, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ETAJ 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Preparatele lui Bunea

(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).

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (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).

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).

───────

(210) M 2018 03908
(151) 12/06/2018
(732) AG MOORKENS PATRIMONIUM

SRL, STRADA: SOARELUI,
NUMAR: 7A, SAT VIFORATA,
JUDET: DAMBOVITA, COM.
ANINOASA, VIFORATA, ROMANIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API SRL ,
STR. PORTULUI NR. 23, PARCUL
DE SOFT, CAM. 307, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800025, GL, ROMANIA

(540)

Dranov WATER VILLAGE

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
18.03.01; 18.03.14; 03.09.01; 03.09.10;
03.09.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb, negru

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 03909
(151) 12/06/2018
(732) CRISTIAN GRIGORESCU-

POPESCU, STRADA: STR.
LONDRA, NUMAR: 18A, ET. 2,
AP. 7, SECTOR 1, , BUCUREŞTI,
011763, BUCUREȘTI, ROMANIA
SORIN-MIHAI POPESCU,
STRADA: STR. COL. CORNELIU
POPEIA, NUMAR: 20, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 051802,
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)

FATNOMORE

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, preparate mixte de
vitamine, suplimente alimentare naturale pentru
tratarea claustrofobiei, preparate neutraceutice
pentru oameni, suplimente nutritive minerale
pentru oameni, săruri de apă minerală,
suplimente nutritive minerale, suplimente
alimentare minerale, pastile de slăbire, ceai de
slăbit în scopuri medicale, suplimente alimentare
dietetice din proteine din soia, suplimente
dietetice de drojdie, suplimente nutritive din grâu,
vitamine și preparate pe bază de vitamine,
preparate de vitamine în natura suplimentelor
alimentare, suplimente cu vitamine, preparate
de vitamine și minerale, preparate și materiale
de diagnosticare, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente medicale, acoperiri
și aplicatoare, produse farmaceutice și remedii
naturale, articole absorbante pentru igiena

personală, deodorizante și purificatoare de
aer, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
suplimente dietetice pentru sugari, suplimente
dietetice pentru animale de companie, sub
formă de amestec de băuturi sub formă
de pulbere, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, băuturi dietetice adaptate pentru
uz medical, băuturi dietetice pentru copii
adaptate în scopuri medicale, produse
de cofetărie dietetice adaptate pentru uz
medical, preparate alimentare dietetice adaptate
pentru uz medical, produse alimentare
dietetice pentru utilizare în nutriția clinică,
produse alimentare dietetice adaptate scopurilor
medicale, preparate dietetice adaptate pentru uz
medical, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, suplimente nutritive enzimatice, ulei de
pește pentru uz medical, suplimente pe bază de
plante, suplimente nutritive pe bază de plante
pentru persoane speciale, suplimente dietetice și
preparate dietetice, suplimente dietetice pentru
animale, acoperiri pentru tablete care facilitează
livrarea de suplimente nutritive, dizolvabile
care facilitează livrarea suplimentelor nutritive,
suplimente dietetice și nutritive, capsule de dieta,
fibre dietetice pentru a ajuta digestia, fibră
dietetică, suplimente alimentare dietetice folosite
pentru postul modificat, suplimente alimentare
cu băuturi suplimentare, băuturi alimentare
suplimentare, suplimente alimentare compuse
din vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
pentru oameni, suplimente dietetice pentru
oameni care nu sunt folosite în scopuri medicale,
suplimente nutritive pentru sănătate, realizate
în principal din minerale, suplimente alimentare
pentru sănătate, realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare de sănătate
pentru persoanele cu cerințe dietetice speciale,
fibră de semințe de in, pentru utilizare
ca supliment alimentar, suplimente nutritive
pe bază de glucoză, suplimente nutritive,
suplimentele nutritive de înlocuire a mesei
pentru stimularea energiei, adaosuri nutritive la
alimente pentru animale, în scopuri medicale,
preparate nutriţionale pentru scopuri terapeutice
sau medicale, nutraceuticale pentru utilizare ca
supliment alimentar, preparate multi-vitamine.

───────
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(210) M 2018 03910
(151) 12/06/2018
(732) GAMING ROOM, STRADA: ALEEA

ALBATROSULUI, NUMAR: 4,
BLOC AV23 SC.A AP.3, JUDET:
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

KILLTIME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.19;
26.01.03; 24.17.25

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 03911
(151) 12/06/2018
(732) SMART BET SRL, STR. VLAD

JUDETUL NR. 55, CORP. A,
PARTER, CAM.3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINETUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINITA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI, NR.1, BL.94B, SC.B,
AP.76, SECTORUL 2, O.P. NR.11,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

smart BET

(531) Clasificare Viena: 26.04.14; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.01; 21.03.01; 02.01.08;
02.01.23

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

clase:
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii în
domeniul jocurilor de noroc, jocuri de noroc,
servicii de jocuri de noroc furnizate on-line pe
reţea computerizată, închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, coordonarea de jocuri de
noroc pentru mai mulţi jucători, furnizare de
instalaţii de săli de jocuri de noroc, furnizare de
săli pentru aparate de jocuri de noroc tip slot-
machine, închiriere de aparate de jocuri de noroc
video cu monede, închiriere de aparate pentru
jocuri de noroc video, închiriere de aparate
pentru jocuri de tip slot-machine (maşini de jocuri
de noroc), închiriere de maşini şi aparate de
jocuri de noroc, servicii de cazino (jocuri de
noroc), servicii de cazino, pariuri şi jocuri de
noroc, servicii de săli de jocuri de noroc, servicii
de cazino on-line, servicii de burse de pariuri,
servicii de pariuri online, servicii de jocuri de
noroc online de pe dispozitive mobile.

───────
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(210) M 2018 03912
(151) 12/06/2018
(732) AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY,

ALEEA ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DAMLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 25.01.15;
25.01.10; 25.01.19; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru inchis-
bleumarin; galben deschis, galben
mediu, galben inchis, portocaliu

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic,
muşama folosită ca faţa de masă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de import-export, regruparea în avantajul terţilor
a diverselor produse, ustensile şi recipiente
de uz casnic sau de bucătărie, articole de
sticlărie, porţelan şi lut, electrocasnice, aparate
pentru bucătărie şi produsele solicitate în clasa
24 (cu excepţia transporturilor lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin magazine en gross sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.

───────

(210) M 2018 03914
(151) 12/06/2018
(732) BERARIA H SRL, STR. KISELEFF

NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

STREET FOOD Revolution

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
25.01.10

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 03915
(151) 12/06/2018
(732) BERARIA H SRL, STR. KISELEFF

NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Craft Beer Revolution

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 03916
(151) 12/06/2018
(732) BERARIA H SRL, STR. KISELEFF

NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Food Truck Revolution

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 03917
(151) 12/06/2018
(732) BERARIA H SRL, STR. KISELEFF

NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Street Art & Food Festival

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 03918
(151) 12/06/2018
(732) BERARIA H SRL, STR. KISELEFF

NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
World Food Festival

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 03919
(151) 12/06/2018
(732) BERARIA H SRL, STR. KISELEFF

NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Urban Food Festival

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2018 03920
(151) 12/06/2018
(732) BERARIA H SRL, STR. KISELEFF

NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Street Food Fiesta

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 03921
(151) 12/06/2018
(732) BERARIA H SRL, STR. KISELEFF

NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Summer Street Food Festival

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 03922
(151) 12/06/2018
(732) SC Healthcare Consulting SRL,

STR. PESCARUSULUI NR. 21,
JUD. ILFOV, CORBEANCA,
077066, ILFOV, ROMANIA

(540)

MENTOR Metabolic, Nutrition
and Therapy Outcomes in

the Treatment of Romanians
with Type 2 Diabetes

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
35. Compilare de informații statistice privind
cercetarea medicală.
41. Publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice.
42. Furnizarea de informații despre cercetarea
științifică și medicală în domeniul farmaceutic
și al studiilor clinice, cercetare medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică și cercetare
medicală, servicii de cercetare medicală și
farmaceutică, furnizare de informații și date cu
privire la cercetare și dezvoltare medicală și
veterinară.
44. Informații medicale.

───────
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(210) M 2018 03923
(151) 12/06/2018
(732) BERARIA H SRL, STR. KISELEFF

NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
10 Street Food Festival

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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