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Cereri Mărci publicate în 22/01/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 00155 13/01/2018 NICOLAE LUCIAN POSEA SB SUBURB

2 M 2018 00156 15/01/2018 SASO EVENTS SRL-D MC

3 M 2018 00157 15/01/2018 MARIUS STOICAN PARTIDUL POPULAR
REPUBLICAN

4 M 2018 00158 15/01/2018 LUCIAN STEFAN CARARE STUDIO CLASSIC

5 M 2018 00159 15/01/2018 ASIMIONESEI CLAUDIU-
FLORIN

BUNĂ ZIUA CLUJ

6 M 2018 00160 15/01/2018 ASIMIONESEI CLAUDIU-
FLORIN

BUNĂ ZIUA VASLUI

7 M 2018 00161 15/01/2018 BERVAS S.R.L. Bervas

8 M 2018 00163 15/01/2018 SEDAT USTAN serena First Touch

9 M 2018 00164 15/01/2018 RALIDOR SECURITY SRL RALIDOR SECURITY

10 M 2018 00165 15/01/2018 DAN-FLORIN SOLOȘI Eventour Sport

11 M 2018 00166 15/01/2018 CEMROM S.A AgroCalcium var de grădină

12 M 2018 00167 15/01/2018 SC PROFI MOTO SHOP SRL EnduRomania Tours

13 M 2018 00168 15/01/2018 PROGRESS CONSULTING SA NATURAL 100%

14 M 2018 00170 15/01/2018 PERLA WAREHOUSE SRL Crisia farm

15 M 2018 00171 15/01/2018 MIHAIL TRAIAN STAN ATELIERUL DE CLATITE

16 M 2018 00172 15/01/2018 ARCADIE CRIHAN FRUCTOPIA

17 M 2018 00173 15/01/2018 SC MATERIC AUTOSERV SRL TOTALL

18 M 2018 00175 15/01/2018 INTERFRIG FISH SRL DeltaMar

19 M 2018 00176 15/01/2018 MIRELA GABRIELA IRICIUC
ANDRA MARIA CARARE

M MAESTTA

20 M 2018 00177 15/01/2018 MIHAI FELICIAN HODISAN CASA DE EXPERTIZA
TRANSILVANIA

21 M 2018 00178 15/01/2018 VIVALIA DEVELOPMENT
INVEST SA

O nouă generaţie de
apartamente!

22 M 2018 00179 15/01/2018 ERNST & YOUNG SRL VAT CHECK

23 M 2018 00180 15/01/2018 ERNST & YOUNG S.R.L. EY VAT CHECK

24 M 2018 00181 15/01/2018 PIKA OIL TRADE SRL PIKA OIL COLECTĂM ULEI
VEGETAL PIKĂTURĂ CU
PIKĂTURĂ!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 00182 15/01/2018 MEDARTIS DENT SRL MED artis DENT clinică

stimatologică

26 M 2018 00183 15/01/2018 SABINA ADELA CREMENE pebs

27 M 2018 00184 15/01/2018 IULIA MONICA MUREŞAN LA HAN

28 M 2018 00187 15/01/2018 SC NOVA CITY DEVELOPMENT
SRL

MILLO VILLAGE PIERDUT
IN NATURA. CONECTAT CU
ORASUL.

29 M 2018 00188 15/01/2018 British American Tobacco
(Brands) Limited

DISCOVERY

30 M 2018 00190 15/01/2018 VEGAS CELLPHONE SRL MO:VE SPORT & CASUAL
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(210) M 2018 00155
(151) 13/01/2018
(732) NICOLAE LUCIAN POSEA, STR.

ZIGONENI NR. 232, JUDEŢUL
ARGEŞ, BAICULESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

SB SUBURB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24

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

25. îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2018 00156
(151) 15/01/2018
(732) SASO EVENTS SRL-D, STR.

TUŞNAD NR. 25, AP. 36, CLUJ-
NAPOCA, 400326, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22; 02.09.14; 09.03.09; 09.03.13

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

41. Divertisment, servicii de maestru de
ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale (divertisment), servicii de maestru de
ceremonii (divertisment).

───────

(210) M 2018 00157
(151) 15/01/2018
(732) MARIUS STOICAN, INT. SFÂNTUL

GHEORGHE NR. 10, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)
PARTIDUL POPULAR

REPUBLICAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, pensule, materiale
de instruire sau învaţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 00158
(151) 15/01/2018
(732) LUCIAN STEFAN CARARE, STR.

MOTILOR NR. 20, BL. A, SC. 1, ET.
3, AP. 306, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
STUDIO CLASSIC

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni sau pentru animale,
servicii pentru îngrijirea părului, serviciii de
tratament pentru îngrijirea tenului, servicii
pentru îngrijirea feţei, servicii consultative pentru
îngrijirea părului, servicii pentru îngrijirea pielei
capului, servicii de îngrijire a unghiilor.

───────
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(210) M 2018 00159
(151) 15/01/2018
(732) ASIMIONESEI CLAUDIU-FLORIN,

STR. MUNTENIMII, NR. 2, BL. 591,
TR. 2, ET. 4, AP. 14, JUD. IAŞI,
IAŞI, ROMANIA

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

(540)

BUNĂ ZIUA CLUJ

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00160
(151) 15/01/2018
(732) ASIMIONESEI CLAUDIU-FLORIN,

STR. MUNTENIMII, NR. 2, BL. 591,
TR. 2, ET. 4, AP. 14, JUD. IAŞI,
IAŞI, ROMANIA

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

(540)

BUNĂ ZIUA VASLUI

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
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întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00161
(151) 15/01/2018
(732) BERVAS S.R.L., COMUNA

SARASAU NR. 804, SAT
SARASAU, MARAMUREŞ,
ROMANIA

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

(540)

Bervas

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.25; 26.07.25

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

4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare)
şi materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje

şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre), unelte agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate pentru vânzare. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de
ras. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00163
(151) 15/01/2018
(732) SEDAT USTAN, STR. PRINCIPALA

NR. 14, JUD. GIURGIU, ADUNATII-
COPACENI, GIURGIU, ROMANIA

(540)

serena First Touch

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

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2018 00164
(151) 15/01/2018
(732) RALIDOR SECURITY SRL,

COMUNA MUNTENII DE JOS NR.
753, JUD. VASLUI, MUNTENII DE
JOS, VASLUI, ROMANIA

(540)

RALIDOR SECURITY

(531) Clasificare Viena: 01.01.03; 24.01.03;
26.01.16; 26.01.18; 26.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

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

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

45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 00165
(151) 15/01/2018
(732) DAN-FLORIN SOLOȘI, ALEEA

TRANDAFIRILOR, BL. 12, SC. 1,
AP. 11, JUD. CARAȘ SEVERIN,
BOCȘA, 325300, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(540)

Eventour Sport

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (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 00166
(151) 15/01/2018
(732) CEMROM S.A, STR.

INDUSTRIALĂ, FN, SAT CORBU,
JUD.CONSTANŢA, COMUNA
CORBU, RO.CO, ROMANIA

(540)

AgroCalcium var de grădină

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.03

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

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi folosiți
în industrie.

───────
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(210) M 2018 00167
(151) 15/01/2018
(732) SC PROFI MOTO SHOP SRL, STR.

COOPERATORILOR NR. 2A, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2, AP.21,
SIBIU, 550169

(540)

EnduRomania Tours

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 06.01.02;
06.01.04; 15.07.03; 18.01.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
12. Motociclete, piese componente pentru
motociclete, respectiv motoare, componente
motoare, lanțuri, jante, suspensii, anvelope,
cadre, șei, ghidoane, apărători.

35. Publicitate on-line, reclamă prin prospecte,
broșuri, pliante, care să prezinte portofoliul
produselor (motociclete, părți componente) și al
serviciilor societății în domeniul motocicletelor,
vânzari on-line și în magazine specifice,
gestiunea afacerilor în acest domeniu, asistență,
consultanță, francizare, licențiere, marketing în
acest domeniu, utilizarea de forme de prezentare
spre vânzare a produselor și serviciilor cât
mai diverse, participare la expoziții naționale cu
scop publicitar, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, vânzarea cu ridicata și
cu amănuntul a produselor din acest domeniu.

41. Educație, organizarea de tururi cu
motociclete, însoțite de ghizi specializați.

───────

(210) M 2018 00168
(151) 15/01/2018
(732) PROGRESS CONSULTING

SA, STR. BABA NOVAC NR.
194, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)
NATURAL 100%

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale neprocesate, animale vii, fructe şi
legume proaspete, seminţe pentru plantare,
plante şi flori naturale, alimente pentru animale,
malţ.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 00170
(151) 15/01/2018
(732) PERLA WAREHOUSE SRL, STR.

AVRIG NR. 33, BL. 440, SC. 1, ET.
3, AP. 10, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Crisia farm

(531) Clasificare Viena: 05.03.15; 19.11.01;
19.11.04; 19.11.25; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
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pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale.

───────

(210) M 2018 00171
(151) 15/01/2018
(732) MIHAIL TRAIAN STAN, STR.

REZERVELOR NR. 42, ET. 4, AP.
18, JUD. ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ATELIERUL DE CLATITE

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00172
(151) 15/01/2018
(732) ARCADIE CRIHAN, ŞOS.

BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR.
116-120, BL. PM2, SC. 1, ET. 1,
AP. 5, JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

(540)
FRUCTOPIA

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

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 preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2018 00173
(151) 15/01/2018
(732) SC MATERIC AUTOSERV

SRL, STR. VICTORIEI NR. 24,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA , MORENI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

TOTALL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (Ral 7040), roşu
(Ral 3020)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────
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(210) M 2018 00175
(151) 15/01/2018
(732) INTERFRIG FISH SRL, STR.

ATOMIŞTILOR NR. 409, PAVILION
C40, CAM. 19/17, JUDEŢUL ILFOV,
MĂGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

DeltaMar

(531) Clasificare Viena: 03.09.13; 03.09.14;
27.05.01; 27.05.02

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

29. Peşte, fructe de mare şi moluşte inclusiv
peşte, peşte uscat, peşte afumat, peşte congelat,
peşte prelucrat, peşte sărat, peşte marinat, peşte
conservat, chiftele din peşte, supă din peşte,
pastă de peşte, biscuiţi de peşte, conserve de
peşte, friptură de peşte, pârjoale din peşte,
pateuri din peşte, preparate din peşte, file de
peşte, conserve din peşte, peşte în conservă,
cârnaţi din peşte, icre de peşte preparate, icre de
peşte procesate, alimente refrigerate din peşte,
produse alimentare din peşte, peşte conservat în
conserve, preparate pe bază de peşte, produse
congelate pe bază de peşte, paste de peşte şi
fructe de mare, produse din peşte preparate,
pentru consum uman, produs tartinabil pe bază
de peşte afumat, alimente refrigerate constând
în principal din peşte, anşoa procesat, caviar,
crochete de peşte, fructe de mare în conservă,
fructe de mare care nu sunt vii, icre preparate
pentru consum uman, preparate gătite constând
în principal din peşte şi melci gătiţi, melci la
conservă, moluşte care nu sunt vii, produse din
peşte la borcan, sardele, sardine procesate, crap
argintiu, nu viu.

───────

(210) M 2018 00176
(151) 15/01/2018
(732) MIRELA GABRIELA IRICIUC, STR.

CERNA NR. 9, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 700649, IAȘI, ROMANIA
ANDRA MARIA CARARE, STR.
PETRE ANDREI NR. 31, AP. 9, ET.
1, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 700495,
IAȘI, ROMANIA

(540)

M MAESTTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 00177
(151) 15/01/2018
(732) MIHAI FELICIAN HODISAN, STR.

SALCÂMILOR NR. 1, JUDEŢUL
BIHOR, ALESD, BIHOR, ROMANIA

(540)

CASA DE EXPERTIZA
TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16;
03.01.24; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.21; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 00178
(151) 15/01/2018
(732) VIVALIA DEVELOPMENT INVEST

SA, STR. PARIS NR. 2A, CAMERA
309, ET. III, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629

(540)
O nouă generaţie
de apartamente!

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2018 00179
(151) 15/01/2018
(732) ERNST & YOUNG SRL, BD. ION

MIHALACHE NR. 15-17, CLĂDIREA
BUCHAREST TOWER CENTER,
ETAJELE 17 ŞI 22, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VAT CHECK

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

9. Programe pentru calculator, software
înregistrat pentru computer, programe pentru
computer (software descărcabil), programe
înregistrate operate pe computer, computere,
maşini de calcul, agende electronice,
aparate de redare a compact discurilor,
compact discuri (audio-video), compact discuri
(memorie doar citire), dispozitive de memorie
pentru computere, dispozitive periferice pentru
computer, imprimante folosite cu computere
ele, aparate de procesare a datelor, unităţi
de disc pentru computere, fişiere de imagine
descărcabile, DVD player-e, aparate de
intercomunicare interfeţe pentru computere,
laptopuri, monitoare (hardware computere),
monitoare (programe de computer), unităţi
centrale de procesare, procesoare, programe
de operare a computerului înregistrate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), aparate
pentru înregistrarea sunetelor, suporturi de
înregistrare a sunetului, discuri de înregistrare a
sunetului, memorie flash USB.
35. Sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea datelor în baze de
date computerizate, managementul fişierelor
computerizate, contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, auditare, informaţii de
afaceri, managementul afacerilor şi consultanţă
de organizare, asistenţă pentru managementul
afacerilor, consultanţă pentru managementul
afacerilor, consultanţă pentru organizarea
afacerii, cercetare de afaceri, publicitate,
pregătirea taxelor (lucrări de birou).
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36. Consultanţă financiară, evaluarea
financiară, informaţii financiare, management
financiar, evaluări fiscale.
42. Programare computerizată, duplicarea
programelor de computer, consultanţă de
software computerizat, design de software
pentru computer, instalarea de software pentru
computer, design pentru sistemele de computer,
crearea şi mentenanţa website-urilor pentru alţii,
conversia datelor pentru programe de calculator
şi date, găzduirea site-urilor web, instalarea
software-ului computerizat, închiriere a software-
ului de computer.

───────

(210) M 2018 00180
(151) 15/01/2018
(732) ERNST & YOUNG S.R.L.,

BD-UL ION MIHALACHE NR.
15-17; CLĂDIREA BUCHAREST
TOWER CENTER, ETAJELE 17
ŞI 22, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EY VAT CHECK

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

9. Programe pentru calculator, software
înregistrat pentru computer, programe pentru
computer (software descărcabil), programe
înregistrate operate pe computer, computere,
maşini de calcul, agende electronicei,
aparate de redare a compact discurilor,
compact discuri (audio-video), compact discuri
(memorie doar citire), dispozitive de memorie
pentru computere, dispozitive periferice pentru
computer, computere (imprimante folosite
cu ele), aparate de procesare a datelor,
unităti de disc pentru computere, fişiere de
imagina descărcabile, dvd playere, aparate
de intercomunicare interfeţe pentru computere,
laptopuri, monitoare (hardware computere),
monitoare (programe de computer), unităti
centrale de procesare, procesoare, programe
de operare a computerului înregistrate, scanere
(echipamente de procesare a datelor) aparate

pentru înregistrarea sunetelor, suporturi de
înregistrare a sunetului îînregistrare a sunetului,
memorie flash USB.
35. Sistematizarea informaţiilor în baze de
date computerizate, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea datelor în baze de
date computerizate, managementul fişierelor
computerizate, contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, auditare, informaţii de
afaceri, managementul afacerilor şi consultanţă
de organizare, asistenţă pentru managementul
afacerilor, consultanţă pentru managementul
afacerilor, consultanţă pentru organizarea
afacerii, cercetare de afaceri, publicitate,
pregătirea taxelor (lucrări de birou).
36. Consultanţă financiară, evaluarea
financiara, informaţii financiare, management
financiar, evaluări fiscale.
42. Programare computerizată, duplicarea
programelor de computer, consultanţă de
software computerizat, design de software
pentru computer, consultanţă de software
computerizat, design de software pentru
computer, instalarea de sofrware pentru
computer, design pentru sistemele de computer,
crearea şi mentenanţa website-urilor pentru alţii,
conversia datelor pentru programe de calculator
şi date, găzduirea site-urilor web, instalarea
software-ului computerizat, închiriere a software-
ului de computer,

───────
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(210) M 2018 00181
(151) 15/01/2018
(732) PIKA OIL TRADE SRL, STR.

CRIZANTEMEI NR. 1, JUDEŢUL
OLT, GHIMPETENI, OLT,
ROMANIA

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

(540)

PIKA OIL COLECTĂM
ULEI VEGETAL PIKĂTURĂ

CU PIKĂTURĂ!

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.15; 26.11.13; 24.15.13;
24.15.21; 11.03.25

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

clase:
35. Vânzarea en gros şi en detail şi regruparea
în avantajul terţilor de uleiuri, grăsimi şi deşeuri
industriale (exceptând transportul), prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, realizarea de
reclame, publicitate, promoţii pentru aceste
produse, inclusiv online, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
şi consultanţă pentru consumatori în legatură
cu aceste produse, servicii oferite de lanţuri de
magazine şi magazine online specializate.
39. Colectare de deşeuri nepericuloase
industriale şi comerciale.

───────

(210) M 2018 00182
(151) 15/01/2018
(732) MEDARTIS DENT SRL, STR.

VOLTAIRE NR. 16, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400130,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

MED artis DENT
clinică stimatologică

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

44. Stomatologie, cabinet stomatologic,
stomatologie estetică, consultatii stomatologice
şi consiliere în domeniul stomatologiei,
anestezie dentară, servicii medicale, servicii
de igienă dentară, servicii de asistenţă
medicală şi stomatologică, cu activităţi specifice
cum sunt: medicină dentară, tratamente
de stomatologie generală, endodonţie,
protetică dentară, implantologie, chirurgie
dento-alveolară, ortodonţie şi ortopedie
dento-facială, parodontologie, radiologie
dentară, radiodiagnostic dentar, pedodonţie,
odontoterapie, servicii de albire a dinţilor,
închiriere de instrumente stomatologice, servicii
de chirurgie, servicii de chirurgie maxilofacială,
servicii de ortodonţie.

───────
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(210) M 2018 00183
(151) 15/01/2018
(732) SABINA ADELA CREMENE, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 6, AP.8,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, 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)

pebs

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.05.20; 05.05.21; 05.03.13; 05.03.14

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.

───────

(210) M 2018 00184
(151) 15/01/2018
(732) IULIA MONICA MUREŞAN, STR.

BUCOVINEI NR. 14, AP. 26, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430194, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)
LA HAN

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

41. Organizare de spectacole în scopuri de
divertisment.

43. Servicii hoteliere, servicii de catering, servicii
de catering hotelier, pensiuni, rezervări de
pensiuni, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă (servicii hoteliere), baruri,
snack-baruri, servicii ale barurilor, servire de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2018 00187
(151) 15/01/2018
(732) SC NOVA CITY DEVELOPMENT

SRL, STR. CLUCERULUI NR. 35,
GRAN VIA BUSINESS CENTER;
ET. 3, BIROU 18, BUCUREŞTI,
060015, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MILLO VILLAGE
PIERDUT IN NATURA.

CONECTAT CU ORASUL.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.01.16; 05.01.05; 07.01.24;
26.05.15

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7743C); verde (Pantone 5605C),
galben (Pantone 7765C); (Pantone
384C); (Pantone 7744C); (Pantone
7745C); verde (Pantone 367C);
(Pantone 364C); (Pantone 7489C);
(Pantone 357C); (Pantone 567C);
(Pantone 621C); alb (Pantone 663C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 00188
(151) 15/01/2018
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE HOUSE,
4 TEMPLE PLACE, LONDON,
WC2R 2PG, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. C.A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DISCOVERY

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

11. Aparate de încălzit, aparate de încălzit
pentru generarea de aerosoli, aparate pentru
încălzirea lichidelor, aparate pentru generarea
de vapori.
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete, 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 a fi încălzite, dispozitive
și piese pentru dispozitive pentru încălzirea
tutunului și a înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării.

───────

(210) M 2018 00190
(151) 15/01/2018
(732) VEGAS CELLPHONE SRL, STR.

DR. MIHAIL CANCIULESCU NR.
6, BL. I 59-60, AP. 13, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

MO:VE SPORT & CASUAL

(531) Clasificare Viena: 09.09.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 27.01.07

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

35. Vânzarea en gros şi en detail (exceptând
transportul) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse de încălță minte, prezentarea acestora
pentru vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv prin magazine fizice
sau online prin intermediul unui site web sau
platforme specializate, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii
pentru aceste produse, inclusiv online, informaţii,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială şi consultanţă pentru consumatori
în legătură cu aceste produse, servicii de
import-export cu produse de încălțăminte și
accesorii ale acestora, servicii oferite de lanţuri
de magazine şi magazine online specializate.

───────


