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Cereri Mărci publicate în 19/12/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06503 12/12/2018 SC LES MEMOIRES SRL Memoires.ro

2 M 2018 08278 12/12/2018 TACTIC TEAM BUSINESS
SOLUTIONS SRL

Naturaloe

3 M 2018 08397 12/12/2018 MADERAS ANDRA SRL ROVITIS PRODUSE DIN
STEJAR ROMÂNESC

4 M 2018 08398 12/12/2018 AERPO ART SRL Sleep Art

5 M 2018 08399 12/12/2018 GABRIEL AL BABA DIGITAL HISTORY CODE

6 M 2018 08400 12/12/2018 S.C. MATAKA ONE S.R.L. Când dăruiești, înflorești!

7 M 2018 08401 12/12/2018 MARIOARA-SIMONA
SCHINTEIE

moniQ

8 M 2018 08402 12/12/2018 RAPSODIA TV SRL Rapsodia TV

9 M 2018 08403 12/12/2018 ŢIGĂNAŞU CARMEN
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

ŢIGĂNAŞU

10 M 2018 08404 12/12/2018 FLORIN NICOLAU - CABINET
DE AVOCAT, CABINET
INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ

MY TM MY TRADEMARK

11 M 2018 08405 12/12/2018 IOAN VALERIU GUŞOI
SILVIU-VALENTIN NEAGU

SMOKIN' PIG sendvişerie
Rubbed, Smoked, Handcrafted

12 M 2018 08406 12/12/2018 IOAN VALERIU GUŞOI
SILVIU-VALENTIN NEAGU

Drunken Squid

13 M 2018 08407 12/12/2018 FLORIN NICOLAU - CABINET
DE AVOCAT, CABINET
INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ

Nicolau avocatul meu

14 M 2018 08408 12/12/2018 CARPAT SPORT SRL HAGENBRUNN

15 M 2018 08409 12/12/2018 SC SELGROS CASH & CARRY
SRL

Bistro Gourmet

16 M 2018 08410 12/12/2018 FUNDATIA ÎMPREUNĂ
PENTRU SOLIDARITATE
SOCIALĂ

TOGETHER TO HELP

17 M 2018 08411 12/12/2018 STELUŢA STAICU FLORĂRIA ALTCEVA

18 M 2018 08412 12/12/2018 POLYTRADE SOLUTIONS SRL optivine

19 M 2018 08413 12/12/2018 POLYTRADE SOLUTIONS SRL powervine

20 M 2018 08414 12/12/2018 Paul Silviu Sescu UNDEVA

21 M 2018 08415 12/12/2018 INTERSNACK GROUP GMBH &
CO. KG

NutLine Premium Quality
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 08416 12/12/2018 SC VINIMONDO IMPORT SRL VINIMONDO

23 M 2018 08417 12/12/2018 SC BEHR SRL RADIATOARE ORADEA

24 M 2018 08418 12/12/2018 Dunhill Tobacco of London
Limited

DESTINATION

25 M 2018 08420 12/12/2018 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

After Eight MINTCHOCOLATE
THINS MINT DARK FLAVOUR
LIMITED EDITION Extra Dark

26 M 2018 08421 12/12/2018 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

After Eight MINT CHOCOLATE
THINS MINT LEMON FLAVOUR
LIMITED EDITION Lemon
Flavour

27 M 2018 08422 12/12/2018 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

After Eight MINT CHOCOLATE
THINS MINT ORANGE
FLAVOUR LIMITED EDITION
Orange Flavour

28 M 2018 08423 12/12/2018 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

After Eight MINT CHOCOLATE
THINS MINT & Mango-Pineapple
FLAVOUR LIMITED EDITION
Typ Mango Ananas

29 M 2018 08424 12/12/2018 S.C. GLOBAL PLAST S.R.L. gospodar.shop

30 M 2018 08425 12/12/2018 Nevin Burmambet NEW INN Beauty studio

31 M 2018 08426 12/12/2018 Bonaciu Claudiu Gabriel
Intreprindere Individuala

Aventura Trekking

32 M 2018 08427 12/12/2018 SANOFI ZENIBE

33 M 2018 08428 12/12/2018 PANDAMANIA SRL PANDAMANIA
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(210) M 2018 06503
(151) 12/12/2018
(732) SC LES MEMOIRES SRL, STR.

CRISULUI NR. 11, CORP B,
PARTER, CAMERA 2-3, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410195, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Memoires.ro

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

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

clase:
3. Mir (ulei parfumat), săpun.
4. Lumânări de nuntă şi botez.
9. Magnet frigider.
14. Breloc cheie, cruciuliţe din metal cu panglică
(bijuterii).
16. Accesorii de nuntă și botez (cutii din carton
pentru bani, coşuri pentru flori din carton,
îmbrăcate cu material textil, etichete figurine
din cartonaş subţire, cutiuţă din carton pentru
bomboane).
20. Dop de sticlă, rame foto ceramică
21. Sticluţe pet, figurine din ceramica pentru
tortul mirilor (miri sau diverse animăluţe), cutie
ceramică pentru bomboane, suport ceramică
pentru lumânare, figurine din sticlă, suport din
ceramică pentru numere de masă, carduri de
masă sau poză.
24. Prosoape din material textil.
26. Fundiţă cu jucărie (mercerie), panglici.

───────

(210) M 2018 08278
(151) 12/12/2018
(732) TACTIC TEAM BUSINESS

SOLUTIONS SRL, BDUL G-RAL
GHEORGHE MAGHERU NR.
2-4, ET. 4, AP. 37-38, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Naturaloe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

5. Suplimente dietetice alimentare.
───────
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(210) M 2018 08397
(151) 12/12/2018
(732) MADERAS ANDRA SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 1, JUD. CARAȘ
SEVERIN, BINIȘ, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

ROVITIS PRODUSE DIN
STEJAR ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena: 01.15.23; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, mobilier din lemn de stejar.

───────

(210) M 2018 08398
(151) 12/12/2018
(732) AERPO ART SRL, STR. GENERAL

ALEX. RADOVICI NR. 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Sleep Art

(531) Clasificare Viena: 02.03.16; 02.03.23;
26.11.12; 26.11.13; 26.11.25; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
20. Saltele, cu excepția celor de uz medical sau
cele pentru gimnastică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

───────
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(210) M 2018 08399
(151) 12/12/2018
(732) GABRIEL AL BABA, STR. PUTNA

NR. 15, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

DIGITAL HISTORY CODE

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 26.04.18; 02.03.02; 02.03.24;
26.04.09; 29.01.13

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

clase:
35. Arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (compilarea informațiilor în baze de
date).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, depozitare
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic.
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,
digitalizarea documentelor (scanare).

───────

(210) M 2018 08400
(151) 12/12/2018
(732) S.C. MATAKA ONE S.R.L.,

BULEVARDUL THEODOR
PALLADY NR. 287, ÎN INCINTA
IOR 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Când dăruiești, înflorești!

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

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).
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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 08401
(151) 12/12/2018
(732) MARIOARA-SIMONA SCHINTEIE,

STR. PAVEL CHINEZU NR. 1,
JUD. CARAȘ SEVERIN, CARAȘ
SEVERIN, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

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

(540)
moniQ

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08402
(151) 12/12/2018
(732) RAPSODIA TV SRL, STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU NR. 37, ET. 1,
JUD. BOTOȘANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

Rapsodia TV

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
05.05.21; 27.03.11; 29.01.15; 27.05.02

(591) Culori revendicate:maro deschis, maro
închis, galben, roșu, alb, negru

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

35. Publicitate radio şi de televiziune, producție
şi distribuție de reclame la radio şi la televiziune,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afișate pe ecrane de televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agenţie specializată în
publicitate prin radio şi televiziune, stabilirea
de abonamente la un canal de televiziune,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, licitații prin telefon şi prin televiziune,
servicii de rezervare a forței de muncă pentru
tehnicieni de filme şi televiziune, servicii de
gestionare a forței de muncă pentru tehnicieni de
filme şi televiziune, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio şi televiziune.
38. Transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio şi tv, asigurarea accesului
la internet protocol tv, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, exploatarea emiță0toarelor
de televiziune pământ-satelit, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți
spațiali, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia mai
departe către abonați, difuzare de televiziune
prin cablu, difuzare de filme prin televiziune,
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comunicare de informaţii prin televiziune,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
radio şi televiziune, transmitere de programe de
televiziune, difuzare de programe de televiziune,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de programe de
televiziune transmise prin legături de microunde
la receptoarele de televiziune, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, exploatare
de rețele de televiziune prin cablu, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune pe
internet, servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile, difuzare de programe
radio şi de televiziune, transmitere de programe
radio şi de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video
la cerere şi de televiziune cu plată, difuzare
de programe de radio şi televiziune interactive,
furnizarea accesului la televiziune prin aparate
de decodare, transmisie de programe de radio şi
televiziune prin satelit, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune şi transmitere de programe
de televiziune prin cablu, difuzare de programe
de televiziune retransmise prin intermediul
sateliților spațiali, asistenţă în furnizarea de
programe de televiziune prin cablu, oferită
terţilor, informaţii cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), difuzare de programe de
radio şi televiziune, inclusiv prin rețele de
cablu, servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, furnizare de
informaţii cu privire la radiodifuziunea prin cablu
a programelor de televiziune, radiodifuziune
de programe de televiziune şi radio prin
rețele de cablu sau fără fir, transmisie de
date computerizate prin televiziune, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la programe de
televiziune furnizate printr-un serviciu la cerere,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la filme
şi programe de televiziune, furnizat printr-un
serviciu video la cerere, leasing de echipamente
de televiziune prin cablu (cu excepția celor
finanțate pentru achiziția în rate), furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare.
41. Producție de programe tv, închiriere de
receptoare tv, servicii electronice de ghid
de vizionare tv, divertisment difuzat prin tv
fără fir, servicii de prezentatori de radio
şi de televiziune, publicare de broșuri cu
informaţii despre programele de televiziune,

servicii de programe de ştiri pentru radio sau
televiziune, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de spectacole
de televiziune prin satelit, seriale de televiziune
prin satelit, divertisment de radio şi televiziune,
servicii privind ghidul programelor de televiziune,
producția de programe de televiziune prin
cablu, producere de emisiuni-concurs pentru
televiziune, furnizare de filme şi de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune
cu plată, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele IP, închirierea
de posturi de radio şi televiziune, producție
de programe radiofonice şi de televiziune,
furnizare de filme şi de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu
plată, furnizare de informaţii referitoare la
programe de televiziune, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
servicii de prezentatori de radio şi de televiziune,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de evenimente în domeniul sporturilor
electronice pentru televiziune, închiriere de
echipament de televiziune pentru comprimarea
interactivă şi digitală, producție de programe
de televiziune în direct cu scop educativ,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue în domeniul varietăților, servicii de
divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune interactive,
servicii de furnizare de divertisment sub
formă de programe de televiziune, găzduire
şi organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, servicii specifice
parcurilor de distracții cu tematică inspirată
din producțiile de televiziune, închirierea de
aparatură pentru iluminarea scenelor de teatru
sau a studiourilor de televiziune, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de informaţii despre divertisment
prin servicii de televiziune, de bandă largă,
fără fir şi online, producție de televiziune,
programare de televiziune (planificare de
emisiuni), pregătire de programe de televiziune,
producție de spectacole de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune, producție de
programe de televiziune, închiriere de camere
de televiziune, închiriere de programe de
televiziune, producție de filme pentru televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de programe
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animate pentru televiziune şi televiziunea
prin cablu, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de programe
educative de televiziune, producții de film,
televiziune şi radio, producție de efecte
speciale pentru televiziune, servicii de producție
de programe de televiziune, productie de
programe de televiziune prin cablu, pregătire
de programe radiofonice şi de televiziune,
închiriere de decoruri pentru studiouri de
televiziune, planificarea programelor de radio şi
de televiziune, producție de filme de televiziune
şi cinematografice, producție de emisiuni
de televiziune de divertisment, producție de
programe de divertisment pentru televiziune,
producție de programe de televiziune cu
subtitrare, stabilirea grilei de programe de
televiziune (programare), creare de formate
pentru programe de televiziune, închirierea
de posturi de radio şi televiziune, producție
de programe pentru televiziunea prin cablu,
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, închiriere de decoruri
pentru televiziune şi filme cinematografice,
pregătire şi producție de programe de radio
şi televiziune, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
ale studiourilor de înregistrare, film, video şi
televiziune, închiriere de aparatură de iluminare
pentru studiouri de televiziune, închiriere
de dispozitive de iluminare pentru platourile
de televiziune, închiriere de instalaţii pentru
producţia de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, servicii de înregistrări audio, de filme,
video şi de televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni de
televiziune, emitere simultană a unor programe
de televiziune pe mai multe posturi, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir şi online, furnizare de clasificări pe
categorii de vârstă pentru conținut de televiziune,
film, muzică, video şi jocuri video, servicii de
educaţie furnizate prin televiziune, servicii de
educaţie furnizate prin programe de televiziune,
servicii educaționale sub formă de programe
muzicale de televiziune.

───────

(210) M 2018 08403
(151) 12/12/2018
(732) ŢIGĂNAŞU CARMEN

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. AVRAM IANCU NR. 39A,
LOC. SĂVENI, JUD. BOTOŞANI,
SĂVENI, BOTOȘANI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

ŢIGĂNAŞU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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).
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 (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 08404
(151) 12/12/2018
(732) FLORIN NICOLAU - CABINET DE

AVOCAT, CABINET INDIVIDUAL
DE INSOLVENȚĂ, STR. ION
MAIORESCU NR. 12, BL. 33, S1,
ET. 6, AP. 6C, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

MY TM MY TRADEMARK

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24;
26.01.06; 26.01.18; 26.04.04

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

clase:
35. Publicitate, consiliere şi expertiză
profesională privind organizarea şi administrarea
afacerilor comerciale, privite prin prisma
proprietăţii industriale, servicii de consultanță
(comercială) privind exploatarea invențiilor,
evaluări și rapoarte efectuate de experți,
referitoare la proprietatea industrială (lucrări
de birou), servicii de expertiză comercială în
materie de eficiența referitoare la proprietatea
industrială, Informații și opinii de experți privind
proprietatea industrială, colectare de informații
comerciale cu privire la cercetare documentara
privind proprietatea industrială, servicii de
analiza, de cercetare și de informare privind
proprietatea industrială, efectuare de cercetări
de documentara privind proprietatea industrială.
36. Servicii de gestionare a activelor, servicii
de consiliere privind evaluarea financiară
proprietății intelectuale, evaluarea capitalului
proprietatii intelectuale, Evaluări legate de
expertize financiare de proprietate intelectuală,
servicii de evaluare financiară a proprietății
intelectuale, servicii de evaluare financiară a
mărcilor, evaluare si in particular evaluare

active intangibile, servicii financiare în domeniul
proprietăţii industriale.
41. Servicii educative pentru adulți în domeniul
proprietății intelectuale, publicare de materiale
tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, cursuri de pregătire în domeniul
proprietatii intelectuale.
42. Servicii de consultanță, consultanță și
agenție în materie de proprietate intelectuală,
servicii de consiliere, expertiză şi asigurarea
protecţiei în domeniul proprietăţii intelectuale,
prestare de servicii de cercetare, servicii de
creare de mărci.
45. Servicii în domeniul proprietăţii intelectuale,
servicii juridice, servicii de reprezentare
pentru protejarea invenţiilor, mărcilor, desenelor
modelelor industriale, drept de autor, proprietate
industrială, servicii pentru persoane fizice şi
juridice în domeniul proprietăţii industriale
(consultantă), licenţe de proprietate intelectuală,
servicii de expertiză şi evaluare în domeniul
proprietăţii industriale, consultanţă în domeniul
proprietăţii intelectuale şi drept de autor,
managementul mărcilor, gestiunea proprietăţii
intelectuale, gestiune de drepturi de proprietate
industrială, gestionarea drepturilor de autor,
consiliere în domeniul proprietăţii intelectuale,
servicii de consiliere cu privire la drepturile de
proprietate intelectuală, servicii de consiliere
cu privire la drepturi de autor, consiliere şi
reprezentare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, servicii de arbitraj, servicii
de mediere, servicii de soluţionare alternativă a
litigiilor (servicii juridice), servicii de consultanţă
profesională în materie de drepturi de autor,
pregătire şi furnizare de rapoarte referitoare la
proprietatea intelectuală, licenţe de proprietate
intelectuală, servicii de exploatare a proprietăţii
intelectuale, exploatări de brevete, completarea
şi urmărirea aplicaţiilor pentru drepturi asupra
desenelor, furnizarea de pagini web in domeniul
proprietatii industriale, servicii de mediere în
legătură cu înregistrarea, anularea și cedarea,
în special în ceea ce privește brevetele, mărcile,
mărcile de servicii/comerț, indicațiile geografice,
desenul industrial și licențele.

───────
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(210) M 2018 08405
(151) 12/12/2018
(732) IOAN VALERIU GUŞOI, STR.

TUZLA, NR. 9-27, BL. J, ET. 1, AP.
J12, SECTOR 2

, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SILVIU-VALENTIN NEAGU,
STR. MAŞINA DE PÂINE NR.
12, BL. OD39, SC. 1, ET. 8, AP.
36, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

SMOKIN' PIG sendvişerie
Rubbed, Smoked, Handcrafted

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 03.04.18; 03.04.24; 03.04.25;
03.04.26; 10.01.11

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, servicii de catering, servicii oferite de
baruri, cafenele, snackbar-uri, bistro.

───────

(210) M 2018 08406
(151) 12/12/2018
(732) IOAN VALERIU GUŞOI, STR.

TUZLA, NR. 9-27, BL. J, ET. 1, AP.
J12, SECTOR 2

, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SILVIU-VALENTIN NEAGU,
STR. MAŞINA DE PÂINE NR.
12, BL. OD39, SC. 1, ET. 8, AP.
36, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

Drunken Squid

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.09.15; 03.09.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, servicii de catering, servicii oferite de
baruri, cafenele, snackbar-uri, bistro.

───────
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(210) M 2018 08407
(151) 12/12/2018
(732) FLORIN NICOLAU - CABINET DE

AVOCAT, CABINET INDIVIDUAL
DE INSOLVENȚĂ, STR. ION
MAIORESCU NR. 12, BL. 33, S1,
ET. 6, AP. 6C, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Nicolau avocatul meu

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.10

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

clase:
45. Servicii juridice, cercetări juridice, servicii
de informații juridice, furnizarea de informații
juridice, compilare de informații juridice,
pregătirea de rapoarte juridice, intermediere în
proceduri juridice, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii juridice legate de afaceri,
servicii juridice privind înregistrarea mărcilor,
monitorizarea mărcilor înregistrate (servicii
juridice), servicii juridice privind procesele
judecătorești, consultanță pentru afaceri juridice
personale, servicii juridice referitoare la
exploatarea brevetelor, servicii juridice privind
negocierea și întocmirea contractelor privind
drepturile de proprietate intelectuală, servicii
juridice privind gestionarea și exploatarea
drepturilor de autor și drepturilor de autor
derivate, servicii juridice în materie de exploatare
de drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor, servicii juridice în legătură cu
drepturile de proprietate periodică, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopul
consultanței juridice, servicii juridice legate de
achiziția de drepturi de
proprietate intelectuală, servicii juridice și de
cercetare judiciară în domeniul proprietății
intelectuale, servicii juridice privind procedurile
referitoare la drepturi de proprietate industrial,

furnizare de informații despre servicii juridice pe
un site web, servicii de informare, consultative
și de consultanță referitoare la probleme
juridice, servicii juridice referitoare la exploatarea
de drepturi de autor asupra filmelor, servicii
juridice în legătură cu negocierea de contracte
pentru alte persoane, servicii juridice referitoare
la exploatarea de drepturi de autor asupra
materialelor tipărite, furnizare de opinii juridice de
specialitate, servicii de pregătire a documentelor
juridice, servicii juridice pentru înființarea și
înregistrarea firmelor, servicii juridice legate de
drepturile de proprietate intelectuală, servicii de
soluționare alternativă a litigiilor (servicii juridice),
întocmire de rapoarte juridice în domeniul
drepturilor omului.

───────

(210) M 2018 08408
(151) 12/12/2018
(732) CARPAT SPORT SRL,

BULEVARDUL PIPERA NR. 2B,
CONSTRUCŢIA C2, MANSARDA,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

HAGENBRUNN

(531) Clasificare Viena: 26.05.16; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
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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.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
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.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.

───────

(210) M 2018 08409
(151) 12/12/2018
(732) SC SELGROS CASH & CARRY

SRL, CALEA BUCUREŞTI, NR.
231, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500299, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Bistro Gourmet

(531) Clasificare Viena: 16.03.17; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02

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

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

16. Hârtie, carton, tiparituri, fotografii, papetărie,
albume, bavete din hârtie, serveţele din
hârtie, imprimate, în special etichete, pliante,
postere, cataloage, materiale publicitare,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
calendare, materiale plastice pentru ambalaj,
forme de tipar.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi dreparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 08410
(151) 12/12/2018
(732) FUNDATIA ÎMPREUNĂ PENTRU

SOLIDARITATE SOCIALĂ, STR.
M. SADOVEANU NR. 23, JUD.
NEAMŢ, PIATRA-NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL. T3,
SC. F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, ROMANIA

(540)

TOGETHER TO HELP

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 24.17.25

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

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

35. Strângerea online de fonduri contabile,
activităţi de căutare sponsorizări, publicitate
online.
36. Organizarea de evenimente în scopul
strângerii de fonduri, organizarea strângerii
de fonduri contabile, strângerea de fonduri
caritabile, colectarea de fonduri de caritate,
sponsorizare financiară.

───────

(210) M 2018 08411
(151) 12/12/2018
(732) STELUŢA STAICU, STR.

BRADULUI NR. 13, BL. 32, SC.
A, ET. 1, AP. 10, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
FLORĂRIA ALTCEVA

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, graunte şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieti şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 08412
(151) 12/12/2018
(732) POLYTRADE SOLUTIONS SRL,

BD. PIPERA NR. 1/VII, CLĂDIREA
NORD CITY TOWER, ET. 8,
BIROUL NR. 3, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

optivine

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
albastru, alb, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei varietăţi
de produse (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putând fi furnizate
de magazine de vânzare cu amănuntul, de
magazine en-gros, de distribuitoare automate,
prin cataloage de comandă sau prin mijloace
electronice, de exemplu, prin intermediul site-
urilor web sau a programelor de televiziune
pentru cumpărături.
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08413
(151) 12/12/2018
(732) POLYTRADE SOLUTIONS SRL,

BD. PIPERA NR. 1/VII, CLĂDIREA
NORD CITY TOWER, ET. 8,
BIROUL NR. 3, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

powervine

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei varietăţi
de produse (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putând fi furnizate
de magazine de vânzare cu amănuntul, de
magazine en-gros, de distribuitoare automate,
prin cataloage de comandă sau prin mijloace
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electronice, de exemplu, prin intermediul site-
urilor web sau a programelor de televiziune
pentru cumpărături.

───────

(210) M 2018 08414
(151) 12/12/2018
(732) Paul Silviu Sescu, STR.

LIBERTATII NR. 12, JUD. NEAMŢ,
CORDUN, 617135, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
UNDEVA

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

9. Software de calculator.
35. Publicitate, administrație comercială.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport.
41. Educaţie, instruire.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, servicii de cercetare.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 08415
(151) 12/12/2018
(732) INTERSNACK GROUP GMBH

& CO. KG, PETER-MÜLLER-
STRASSE 3, DÜSSELDORF,
40468, GERMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMĂNESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NutLine Premium Quality

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 26.02.03;
26.02.12; 26.04.04; 26.04.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:auriu, galben, verde
deschis, verde, verde închis, alb

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

29. Produse din legume şi cartofi extrudate şi
granulate şi altfel fabricate sau prelucrate, nuci,
nuci caju (acaju), fistic, migdale, alune, arahide,
nuci de cocos (uscate) prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură şi
prelucrate, fructe şi legume conservate, uscate
şi preparate, extracte de ierburi/buruieni pentru
alimente, produse din ghimbir ca fructe uscate,
unt de arahide.
30. Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere extrudate şi granulate
şi altfel fabricate sau prelucrate, produse din
ghimbir, ca produse de cofetărie si jeleuri de
fructe, biscuiţi şi covrigi, batoane musli, constând
în principal din nuci, fructe uscate, seminţe
de cereale prelucrate, ciocolată şi produse
dincciocolată, sosuri.
31. Fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju,
fistic, migdale, alune, arahide şi seminţe, toate
acestea neprelucrate, alge pentru consum
uman.

───────

(210) M 2018 08416
(151) 12/12/2018
(732) SC VINIMONDO IMPORT SRL

, STR. CONSTANTIN SANDU
ALDEA NR. 37, SUBSOL, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VINIMONDO

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.12

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, functii de birou, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legatură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legatură cu băuturi alcoolice
(cu excepţia berii), prezentarea de produse
şi servicii în mediile de comunicare, pentru
retail, marketing şi publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, organizarea de târguri
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
administrare comercială a licentierii produselor
şi serviciilor pentru alte companii, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenta sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2018 08417
(151) 12/12/2018
(732) SC BEHR SRL, STR. JIULUI NR.

3A, JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

RADIATOARE ORADEA

(531) Clasificare Viena: 13.03.05; 26.01.04;
26.01.18; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.14

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

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

7. Radiatoare (de răcire) pentru motoare de
vehicule.

───────

(210) M 2018 08418
(151) 12/12/2018
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, UNITED
KINGDOM, LONDON, WC2R 2PG,
MAREA BRITANIE

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

(540)
DESTINATION

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

9. Software de calculator, platforme software de
calculator, aplicaţii software şi software pentru
a permite transmisia, accesarea, încărcarea,
postarea, afişarea, partajarea sau furnizarea
în alt mod a mijloacelor electronice sau a
informaţiilor, a textului, a legăturilor web şi a
imaginilor pe internet sau în alte reţele de
comunicaţii, software descărcabil prin internet
şi dispozitive fără fir (wireless), software
descărcăbil în domeniul reţelelor sociale,
software descărcabil sub formă unei aplicaţii
mobile.
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat (roll your own tobacco), tutun
de pipă, produse din tutun, înlocuitori de tutun
(nu pentru uz medical), trabucuri, ţigări de foi,
brichete pentru ţigări/ţigarete, brichete pentru
trabucuri (cigar lighters), chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, aparate de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie, ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite.
41. Activităţi sportive, de divertisment şi
culturale, servicii de club de noapte
(divertisment), furnizarea de instruire, furnizare
de publicaţii electronice on-line cu conţinut definit
de utilizator, furnizarea de publicaţii electronice
online.
43. Servicii de bar, servicii de restaurant.

───────
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(210) M 2018 08420
(151) 12/12/2018
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA, ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

After Eight MINTCHOCOLATE
THINS MINT DARK FLAVOUR
LIMITED EDITION Extra Dark

(531) Clasificare Viena: 08.01.19; 08.01.22;
26.11.25; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, negru, maro,
auriu, alb

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

30. Cacao și preparate și băuturi pe bază de
cacao, ciocolată, produse din ciocolată, pastă
de ciocolata, produse tartinabile din ciocolată,
preparate și băuturi pe bază de ciocolată,
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane,
produse de cofetărie din zahăr, zahăr, gumă
de mestecat, produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie, biscuiți, prăjituri, fursecuri,
napolitane, praline.

───────

(210) M 2018 08421
(151) 12/12/2018
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA, ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

After Eight MINT CHOCOLATE
THINS MINT LEMON
FLAVOUR LIMITED

EDITION Lemon Flavour

(531) Clasificare Viena: 08.01.19; 08.01.22;
26.11.25; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

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

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

30. Cacao și preparate și băuturi pe bază de
cacao, ciocolată, produse din ciocolată, pastă
de ciocolata, produse tartinabile din ciocolată,
preparate și băuturi pe bază de ciocolată,
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane,
produse de cofetărie din zahăr, zahăr, gumă
de mestecat, produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie, biscuiți, prăjituri, fursecuri,
napolitane, praline.

───────
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(210) M 2018 08422
(151) 12/12/2018
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA, ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

After Eight MINT CHOCOLATE
THINS MINT ORANGE

FLAVOUR LIMITED
EDITION Orange Flavour

(531) Clasificare Viena: 08.01.19; 08.01.22;
26.11.25; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:maro, verde, negru,
alb, portocaliu, auriu

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

30. Cacao și preparate și băuturi pe bază de
cacao, ciocolată, produse din ciocolată, pastă
de ciocolata, produse tartinabile din ciocolată,
preparate și băuturi pe bază de ciocolată,
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane,
produse de cofetărie din zahăr, zahăr, gumă
de mestecat, produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie, biscuiți, prăjituri, fursecuri,
napolitane, praline.

───────

(210) M 2018 08423
(151) 12/12/2018
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA, ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

After Eight MINT CHOCOLATE
THINS MINT & Mango-

Pineapple FLAVOUR LIMITED
EDITION Typ Mango Ananas

(531) Clasificare Viena: 08.01.19; 08.01.22;
26.11.25; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb,
maro, galben, auriu, portocaliu, roz

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

30. Cacao și preparate și băuturi pe bază de
cacao, ciocolată, produse din ciocolată, pastă
de ciocolata, produse tartinabile din ciocolată,
preparate și băuturi pe bază de ciocolată,
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane,
produse de cofetărie din zahăr, zahăr, gumă
de mestecat, produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie, biscuiți, prăjituri, fursecuri,
napolitane, praline.

───────
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(210) M 2018 08424
(151) 12/12/2018
(732) S.C. GLOBAL PLAST S.R.L.,

STR. GARA PASĂREA, NR.9,
PANTELIMON, 077145, IF,
ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN & VELICU
- INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. TRESTIANA NR.
1A, BL. 8A, SC. A, ET. 3, AP. 13,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040371,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

gospodar.shop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
18.01.19; 24.17.02; 29.01.12

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

clase:
24. Regruparea în avantajul terților și
prezentarea unor produse diverse (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, 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 marketing,
publicitate și promovare.

───────

(210) M 2018 08425
(151) 12/12/2018
(732) Nevin Burmambet, STRADA:

DIONISIE CEL MIC, NUMAR: 53,
BL. 14, SC. A, ET. 3, AP. 8, JUDET:
CONSTANTA , CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NEW INN Beauty studio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 14.07.20

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

44. Saloane de coafură, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, servicii
de manichiură și de pedichiură, servicii pentru
vopsirea părului, servicii de machiaj.

───────

(210) M 2018 08426
(151) 12/12/2018
(732) Bonaciu Claudiu Gabriel

Intreprindere Individuala,
STRADA: PRINCIPALA, NUMAR:
10A, JUDET: BIHOR, AUSEU,
CAUCIU VECHI, 417026, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Aventura Trekking

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

39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea de vacanțe (transport).

───────
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(210) M 2018 08427
(151) 12/12/2018
(732) SANOFI, 54 RUE LA BOÉTIE,

75008, , PARIS, FRANȚA
(740) RATZA SI RATZA SRL,

BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, RO.BU,
ROMANIA

(540)
ZENIBE

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

5. Preparate farmaceutice.
───────

(210) M 2018 08428
(151) 12/12/2018
(732) PANDAMANIA SRL, STRADA:

AGRIŞELOR, NUMAR: 11, AP.
1, JUDEŢ BRASOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PANDAMANIA

(531) Clasificare Viena: 03.01.15; 27.05.17;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, roşu, gri,
negru, alb

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────


