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Cereri Mărci publicate în 20/06/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 03087 21/05/2018 GLEB POLUIAKTOV BRUTAL RUSSIAN

2 M 2018 03118 13/06/2018 SC BICYCLE COFFE SRL-D LIFE IS A BEAUTIFUL RIDE
BICYCLE COFFEE

3 M 2018 03924 13/06/2018 SC COMPANIA DE IMPORT
EXPORT JUNONA SRL

HAIRLOOK

4 M 2018 03925 13/06/2018 SC COMPANIA DE IMPORT
EXPORT JUNONA SRL

FUNNYBLEACH

5 M 2018 03926 13/06/2018 SC COMPANIA DE IMPORT
EXPORT JUNONA SRL

Compania de Import-Export
Junona

6 M 2018 03927 13/06/2018 SC OTTER-DISTRIBUTION SRL KLOP winter wear

7 M 2018 03929 13/06/2018 ADRIAN LOZINSCHI EPOQUE CONSULTING

8 M 2018 03930 13/06/2018 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (NISSAN MOTOR CO
LTD)

e - POWER

9 M 2018 03931 13/06/2018 SC AUTENTICRO EU SRL AutenticRo

10 M 2018 03932 13/06/2018 CRISTIAN ILIE GUŢĂ
DANA SIMONA GUŢĂ

MAXX SAFE

11 M 2018 03933 13/06/2018 SC COMISION DIC SRL Viitor pentru sate Creştem
afaceri la ţară

12 M 2018 03934 13/06/2018 D-TOYS SRL TIKKA

13 M 2018 03935 13/06/2018 D-TOYS SRL D-TOYS

14 M 2018 03936 13/06/2018 S.C. DELTA CLUB LAND S.R.L. DELTA CLUB LAND MAHMUDIA

15 M 2018 03937 13/06/2018 S.C. REZIMSINOE S.R.L. Casa Cretu Visina

16 M 2018 03938 13/06/2018 LUCIAN BĂROIU ASOCIAŢIA GALOP ROMÂNIA

17 M 2018 03939 13/06/2018 WB ADDICT SRL WB ADDICT NATURAL HAIR
EXTENSION

18 M 2018 03940 13/06/2018 REGIA AUTONOMA
TRANSPORT IN COMUN
CONSTANTA

CT BUS

19 M 2018 03941 13/06/2018 Doru Țurcanu CARBON C STEAKHOUSE

20 M 2018 03942 13/06/2018 NICULAE ANTON SPRINT PERFORMANCE

21 M 2018 03943 13/06/2018 NICULAE ANTON SPRINT OCEAN

22 M 2018 03944 13/06/2018 STUDIO ANDREI GREGORIAN
SRL

CLINICA GREGORIAN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 03945 13/06/2018 COSTIN VIVIAN RADU

ION BURLACU
La Primavera Pizza & More

24 M 2018 03946 13/06/2018 SC AUTO PIESA SITE SRL shop autopiesa.ro

25 M 2018 03947 13/06/2018 MA-FRA S.p.A PULIMAX

26 M 2018 03948 13/06/2018 MARIAN DUMITRESCU
ŞTEFAN DAN DILANCEA

SPRITZOTECA

27 M 2018 03949 13/06/2018 TRUMF International s.r.o. TRUMF VASE KORENI

28 M 2018 03950 13/06/2018 CRISTIAN STEFAN POPESCU BLUE WAVE

29 M 2018 03951 13/06/2018 CRISTIAN STEFAN POPESCU GREEN WAVE

30 M 2018 03952 13/06/2018 CRISTIAN STEFAN POPESCU WHITE WAVE
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(210) M 2018 03087
(151)     21/05/2018
(732) GLEB POLUIAKTOV, STR.

GHIOCEI NR. 30, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BRUTAL RUSSIAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
09.01.10; 25.01.19; 02.01.01; 27.01.12

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2018 03118
(151) 13/06/2018
(732) SC BICYCLE COFFE SRL-D,

STR. ZORELELOR NR. 1, JUDEŢ
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. PRIMĂVERII, NR. 17.
JUDEȚUL SIBIU., SURA MARE,
ROMANIA

(540)

LIFE IS A BEAUTIFUL
RIDE BICYCLE COFFEE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.01.12; 01.15.09; 05.07.01

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

35. Servicii de vânzare en detail pentru produse
pe bază de cafea, prezentarea spre vânzare
şi vânzarea prin toate mijloacele de prezentare
şi de comunicare, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru produsele
comercializate, servicii de publicitate, promovare
şi marketing, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori, organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale şi promoţionale,
demostraţii cu produse, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor.
39. Închiriere biciclete, livrarea bunurilor,
însoţirea turiştilor.
43. Servicii oferite de bufete mobile de servire
a produselor pe bază de cafea, servicii oferite
de cafenele şi baruri, servicii de restaurant cu
specific de servire a cafelei, servicii de furnizare
de cafea pentru birouri, servicii oferite de snak-
baruri.

───────
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(210) M 2018 03924
(151) 13/06/2018
(732) SC COMPANIA DE IMPORT

EXPORT JUNONA SRL, CALEA
SIGHIŞOAREI NR. 421/B,
JUDEŢUL MUREŞ, CORUNCA,
547367, MUREȘ, ROMANIA

(540)
HAIRLOOK

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou, gestiunea afacerilor comerciale,
conducerea şi administrarea afacerilor, servicii
oferite de lanţuri de magazine, regruparea
în avantajul terţilor a cremelor naturiste şi
farmaceutice, cosmeticelor, accesoriilor de baie
şi parfumurilor, a produselor farmaceutice şi de
uz veterinar, produselor sanitare de uz medical,
substanţelor dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor alimentare,
suplimentelor alimentare recomandate pentru
prevenirea și tratamentul anemiei feriprive,
suplimentelor dietetice,
plasturilor, materialelor de pansat, materialelor
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţilor, produselor pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicidelor, erbicidelor,
a aparatelor şi instrumentelor chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articolelor
ortopedice, materialelor de sutură, prin diferite
forme de comerţ, inclusiv pagina web, (cu
excepţia transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
comercializarea produselor de cosmetică
facială, corporală şi pentru păr, în principal,
ulei de masaj, creme de masaj, gel de masaj,
măşti corporale, creme de corp, gel de faţă,
măşti faciale, săpun, şampon, duş gel, balsam
după ras, balsam corp, balsam păr, produse
machiaj, fond de ten, rimel, ruj buze, gloss de
buze, farduri, corector, sare de baie, produse de
demachiere, produse de după epilat, ser facial, a
cremelor naturiste şi farmaceutice, cosmeticelor,
accesoriilor de baie şi parfumurilor, a produselor
farmaceutice şi de uz veterinar, suplimentelor
alimentare, articolelor ortopedice, materialelor

de sutură, inclusiv prin pagină web, publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele
comercializate, servicii de import-export în
legătură cu produsele comercializate, în special
comercializarea cosmeticelor și produselor de
toaletă nemedicinale, produselor nemedicinale
pentru curățarea dinților, produselor de
parfumerie, uleiurilor esenţiale, preparatelor
pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparatelor pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2018 03925
(151) 13/06/2018
(732) SC COMPANIA DE IMPORT

EXPORT JUNONA SRL, CALEA
SIGHIŞOAREI NR. 421/B,
JUDEŢUL MUREŞ, CORUNCA,
547367, MUREȘ, ROMANIA

(540)
FUNNYBLEACH

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou, gestiunea afacerilor comerciale,
conducerea şi administrarea afacerilor, servicii
oferite de lanţuri de magazine, regruparea
în avantajul terţilor a cremelor naturiste şi
farmaceutice, cosmeticelor, accesoriilor de baie
şi parfumurilor, a produselor farmaceutice şi de
uz veterinar, produselor sanitare de uz medical,
substanţelor dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor alimentare,
suplimentelor alimentare recomandate pentru
prevenirea și tratamentul anemiei feriprive,
suplimentelor dietetice,
plasturilor, materialelor de pansat, materialelor
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţilor, produselor pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicidelor, erbicidelor,
a aparatelor şi instrumentelor chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articolelor
ortopedice, materialelor de sutură, prin diferite
forme de comerţ, inclusiv pagina web, (cu
excepţia transportului) permiţând consumatorilor
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să le vadă şi să le cumpere comod,
comercializarea produselor de cosmetică
facială, corporală şi pentru păr, în principal,
ulei de masaj, creme de masaj, gel de masaj,
măşti corporale, creme de corp, gel de faţă,
măşti faciale, săpun, şampon, duş gel, balsam
după ras, balsam corp, balsam păr, produse
machiaj, fond de ten, rimel, ruj buze, gloss de
buze, farduri, corector, sare de baie, produse de
demachiere, produse de după epilat, ser facial, a
cremelor naturiste şi farmaceutice, cosmeticelor,
accesoriilor de baie şi parfumurilor, a produselor
farmaceutice şi de uz veterinar, suplimentelor
alimentare, articolelor ortopedice, materialelor
de sutură, inclusiv prin pagină web, publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele
comercializate, servicii de import-export în
legătură cu produsele comercializate, în special
comercializarea cosmeticelor și produselor de
toaletă nemedicinale, produselor nemedicinale
pentru curățarea dinților, produselor de
parfumerie, uleiurilor esenţiale, preparatelor
pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparatelor pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2018 03926
(151) 13/06/2018
(732) SC COMPANIA DE IMPORT

EXPORT JUNONA SRL, CALEA
SIGHIŞOAREI NR. 421/B,
JUDEŢUL MUREŞ, CORUNCA,
547367, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Compania de Import-
Export Junona

(531) Clasificare Viena: 02.03.02; 02.03.05;
02.03.23; 26.01.14; 27.05.01

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou, gestiunea afacerilor comerciale,
conducerea şi administrarea afacerilor, servicii
oferite de lanţuri de magazine, regruparea
în avantajul terţilor a cremelor naturiste şi
farmaceutice, cosmeticelor, accesoriilor de baie
şi parfumurilor, a produselor farmaceutice şi de
uz veterinar, produselor sanitare de uz medical,
substanţelor dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor alimentare,
suplimentelor alimentare recomandate pentru
prevenirea și tratamentul anemiei feriprive,
suplimentelor dietetice,
plasturilor, materialelor de pansat, materialelor
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţilor, produselor pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicidelor, erbicidelor,
a aparatelor şi instrumentelor chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articolelor
ortopedice, materialelor de sutură, prin diferite
forme de comerţ, inclusiv pagina web, (cu
excepţia transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
comercializarea produselor de cosmetică
facială, corporală şi pentru păr, în principal,
ulei de masaj, creme de masaj, gel de masaj,
măşti corporale, creme de corp, gel de faţă,
măşti faciale, săpun, şampon, duş gel, balsam
după ras, balsam corp, balsam păr, produse
machiaj, fond de ten, rimel, ruj buze, gloss de
buze, farduri, corector, sare de baie, produse de
demachiere, produse de după epilat, ser facial, a
cremelor naturiste şi farmaceutice, cosmeticelor,
accesoriilor de baie şi parfumurilor, a produselor
farmaceutice şi de uz veterinar, suplimentelor
alimentare, articolelor ortopedice, materialelor
de sutură, inclusiv prin pagină web, publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele
comercializate, servicii de import-export în
legătură cu produsele comercializate, în special
comercializarea cosmeticelor și produselor de
toaletă nemedicinale, produselor nemedicinale
pentru curățarea dinților, produselor de
parfumerie, uleiurilor esenţiale, preparatelor
pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparatelor pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.

───────
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(210) M 2018 03927
(151) 13/06/2018
(732) SC OTTER-DISTRIBUTION SRL,

STR. INDUSTRIILOR NR. 10 ,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

KLOP winter wear

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
18. Piele şi imitaţii din piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice şi articole de şelărie.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 03929
(151) 13/06/2018
(732) ADRIAN LOZINSCHI, STR.

JEAN STERIADI NR. 11, BL. M3,
SC. A, ET. 8, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EPOQUE CONSULTING

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2018 03930
(151) 13/06/2018
(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (NISSAN MOTOR
CO LTD), NO 2 TAKARA-CHO,
KANAGAWA-KU, YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA-KEN, JAPONIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL ,
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET.
3, AP. 5, SECTOR 2, 020915
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

e - POWER

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

clase:
9. Maşini şi aparate de distribuţie şi control
al energiei pentru vehicule terestre, invertoare
(electrice) pentru vehicule terestre, baterii pentru
vehicule terestre.
12. Vehicule de teren asistate electric, căruţe,
camioane, furgonete, utilitare sport, autobuze,
vehicule de recreere (RV), maşini sport,
maşini de curse, motoare pentru vehicule
terestre, motoare electrice pentru vehicule
terestre, unitate de acţionare electrică pentru
vehicule terestre, caroserii, şasiuri pentru
automobile, mecanisme de transmisie pentru
vehicule terestre, volane pentru vehicule,
automobile şi piese de schimb şi dotări pentru
acestea, automobile, părţi şi componente pentru
electromobile, vehicule cu celule de combustibil
şi piese şi accesorii ale acestora, motoare
AC sau motoare DC pentru vehicule de
teren (cu excepţia pieselor pentru acestea),
elemente mecanice pentru vehicule terestre,
arbori, axe sau butuci (pentru vehicule
terestre), rulmenţi (pentru vehicule terestre),
cuplaje sau conectoare de arbore (pentru
vehicule de teren), lagăre de osie pentru
vehicule de teren, dispozitive de transmisie
şi angrenaje de putere (pentru vehicule
terestre), amortizoare de şoc (pentru vehicule de
teren), arcuri (pentru vehicule de teren), frâne
(pentru vehicule terestre), motoare de acţionare
pentru vehicule terestre, sistem hibrid pentru
autoturisme, camioane, furgoane, vehicule
sportive, autobuze, vehicule de reecrere (RV),
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maşini sport, maşini de curse, automobile
electrice, butuci de roată pentru vehicule, roata
vehiculului, mecanisme de propulsie pentru
vehicule terestre.

───────

(210) M 2018 03931
(151) 13/06/2018
(732) SC AUTENTICRO EU SRL,

STR. GEORGE ENESCU NR.
6A, JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

AutenticRo

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 09.01.09;
27.05.01; 29.01.12

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

───────

(210) M 2018 03932
(151) 13/06/2018
(732) CRISTIAN ILIE GUŢĂ, STR.

TRANSILVANIA NR. 18-3,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU-
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA
DANA SIMONA GUŢĂ, STR.
RAMURELE NR. 37/7, TÂRGU-
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

MAXX SAFE

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;
03.01.24; 24.01.09; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 03933
(151) 13/06/2018
(732) SC COMISION DIC SRL, STR. ION

IONESCU DE LA BRAD, BL. A96,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) SC CONSTANTIN GHITA OFFICE
SRL, B-DUL TAKE IONESCU NR.
24 - 28, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042,
ROMANIA

(540)

Viitor pentru sate
Creştem afaceri la ţară

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 05.03.20;
07.01.24; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu,
cărămiziu, galben ocru, maro

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

16. Publicaţii (tipărituri).
42. Servicii de cercetare-proiectare-dezvoltare,
creare şi menţinere de pagini web (site-uri web).

───────

(210) M 2018 03934
(151) 13/06/2018
(732) D-TOYS SRL , STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 2,
JUD. COVASNA, SF. GHEORGHE,
520077, COVASNA, ROMANIA

(540)
TIKKA

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

28. Jocuri, jucării.

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

───────

(210) M 2018 03935
(151) 13/06/2018
(732) D-TOYS SRL , STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 2,
JUD. COVASNA, SF. GHEORGHE,
520077, COVASNA, ROMANIA

(540)
D-TOYS

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

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

───────

(210) M 2018 03936
(151) 13/06/2018
(732) S.C. DELTA CLUB LAND S.R.L.,

STR. PESCARILOR NR. 9, JUD.
TULCEA, COM. MAHMUDIA,
TULCEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
"NIŢU ION", STR. DEZROBIRII
NR. 110, BLOC I.S.8, SC. A, AP. 1,,
CONSTANŢA, 900241

(540)

DELTA CLUB
LAND MAHMUDIA
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(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 07.01.25;
26.01.02; 26.01.04; 26.01.16

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03937
(151) 13/06/2018
(732) S.C. REZIMSINOE S.R.L., SAT.

VISINA, JUD. TULCEA, COM.
JURILOVCA, TULCEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
"NIŢU ION", STR. DEZROBIRII
NR. 110, BLOC I.S.8, SC. A, AP. 1,,
CONSTANŢA, 900241

(540)

Casa Cretu Visina

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 07.01.09;
07.01.25; 05.07.16; 27.03.01

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

clase:
35.  Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

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

───────

(210) M 2018 03938
(151) 13/06/2018
(732) LUCIAN BĂROIU, STR. I.L.

CARAGIALE NR. 27, JUD.
PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ASOCIAŢIA GALOP ROMÂNIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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 03939
(151) 13/06/2018
(732) WB ADDICT SRL, STR. VIRGIL

MADGEARU NR. 25A, CORP. C,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WB ADDICT NATURAL
HAIR EXTENSION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.11.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu, burgundy
(HEX#A26969), roz (HEX#e6d4d2)

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

26. Dantela şi broderie, panglici şi snururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
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gămălie, flori artificiale, decoraţiuni pentru păr,
păr fals.
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 03940
(151) 13/06/2018
(732) REGIA AUTONOMA TRANSPORT

IN COMUN CONSTANTA, STR.
INDUSTRIALĂ NR. 8, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900147, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CT BUS

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

39. Transporturi urbane, suburbane şi
metropolitane de călători, transport.

───────

(210) M 2018 03941
(151) 13/06/2018
(732) Doru Țurcanu, STRADA:

BALTAGULUI, NUMAR: 11, JUDET:
IASI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)

CARBON C STEAKHOUSE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
03.04.13; 03.04.24

(591) Culori revendicate:bordo (Pantone
7421C), cupru (Pantone 876C)

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

35. Consiliere în afaceri privind francizarea de
restaurante, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, consultanță privind conducerea
întreprinderilor în sistem de franciză, furnizare de
asistență pentru înființarea unei afaceri în sistem
de franciză, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu.
39. Servicii de livrare de mâncare, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
mâncare la pachet (take-away), servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03942
(151) 13/06/2018
(732) NICULAE ANTON, ŞOS.

BUCUREŞTI NORD NR. 7, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SPRINT PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 26.11.03; 26.11.13

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

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţă
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şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate.

───────

(210) M 2018 03943
(151) 13/06/2018
(732) NICULAE ANTON, ŞOS.

BUCUREŞTI NORD NR. 7, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SPRINT OCEAN

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.03; 26.11.13

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

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţă
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole, altele

decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate.

───────

(210) M 2018 03944
(151) 13/06/2018
(732) STUDIO ANDREI GREGORIAN

SRL, STRADA: STR. PICTOR
CONSTANTIN DANIEL
ROSENTHAL, NUMAR: 41, SALON
NR.5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
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)

CLINICA GREGORIAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, terapie fizică,
îngrijire medicală, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni, consultanţă şi servicii de
informaţii referitoare la produse farmaceutice,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare.

───────
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(210) M 2018 03945
(151) 13/06/2018
(732) COSTIN VIVIAN RADU, STRADA:

CAR. DOROBANTI, NUMAR:
1, BL. 16/ 1 ET. 3, APART. 7,
JUDET: BUZAU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA
ION BURLACU, STRADA: BDUL.
UNIRII, BL. 19C, ET. 3, APART. 10,
JUDEŢ BUZĂU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

La Primavera Pizza & More

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
05.03.20

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), baruri, snack-baruri, servicii de catering,
servicii hoteliere.

───────

(210) M 2018 03946
(151) 13/06/2018
(732) SC AUTO PIESA SITE SRL,

STRADA: OPANEZ, NUMAR: 6,
BL. 70, ET. 1, AP. 10, BUCUREŞTI,
023776, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

shop autopiesa.ro

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.08; 18.01.23

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto, accesorii auto (cu excepţia transportului),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze comod, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 03947
(151) 13/06/2018
(732) MA-FRA S.p.A, STR. VIA

AQUILEIA NR. 44-46, BARANZATE,
20021, ITALIA

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
PULIMAX

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

3. Detergenţi, alţii decât cei folosiţi în timpul
proceselor de fabricaţie şi decât cei de uz
medical, produse de iluminare (brightening)
pentru automobile şi pentru pneuri (anvelope),
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produse pentru curăţare, săpunuri, produse de
îndepărtare a uleiului, produse de îndepărtare
a grăsimii, produse de îndepărtare a petelor,
produse de îndepărtare a vopselei, preparate
pentru îndepăratarea ruginii, preparate de
degresare, produse de curăţat universale,
preparate de lustruit, preparate pentru spălat,
produse de degresare, altele decât cele
folosite în procesele de fabricaţie, preparate
pentru albirea articolelor din piele, preparate
pentru şlefuit, produse pentru curăţarea dinţilor,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, uleiuri esenţiale de lămâie, henna
(vopsea cosmetică), cremă de pantofi, apă de
colonie, arome pentru prăjituri (uleiuri esenţiale),
etuiuri pentru ruj, preparate cosmetice pentru
baie, nu de uz medical, parfumuri, săpunuri
dezinfectante, produse chimice de uz casnic
pentru redarea strălucirii culorilor (spălarea
rufelor), potpuriuri (parfumuri), parfumerie,
preparate pentru măcinare (abrazivi), preparate
pentru ascuţire (abrazivi), rujuri, produse pentru
îndepăratarea cerii, şampoane pentru animale
de casă.

───────

(210) M 2018 03948
(151) 13/06/2018
(732) MARIAN DUMITRESCU, STR.

TOMIS NR. 230, BL. TD 13,
SC. B, ET. 1, JUD. CONTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
ŞTEFAN DAN DILANCEA , STR.
FARULUI NR. 35, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
SPRITZOTECA

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.

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

───────

(210) M 2018 03949
(151) 13/06/2018
(732) TRUMF International s.r.o., STR.

CEJL 504/38, ZABRDOVICE,
BRNO, 602 00, CEHIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TRUMF VASE KORENI

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 25.01.13;
25.01.19; 25.01.25; 29.01.13

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

clase:
30. Mirodenii.

───────
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(210) M 2018 03950
(151) 13/06/2018
(732) CRISTIAN STEFAN POPESCU,

STR. GRADINILOR NR. 70,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
BLUE WAVE

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03951
(151) 13/06/2018
(732) CRISTIAN STEFAN POPESCU,

STR. GRADINILOR NR. 70,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
GREEN WAVE

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

36. Afaceri imobiliare.

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03952
(151) 13/06/2018
(732) CRISTIAN STEFAN POPESCU,

STR. GRADINILOR NR. 70,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
WHITE WAVE

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────



ERATA

La depozitul M 2018 03896 din 12.06.2017, solicitant NICULAE ANCA LAVINIA,
publicat în data de 19.06.2018, dintr-o eroare materială produsele din clasa 29 au fost
incluse în clasa 4.

Corect este:

Clasa 29:   Uleiuri comestibile, uleiuri alimentare aromatizate, ulei alimentar de
nuci, ulei alimentar de floarea soarelui, măsline umplute cu pesto în ulei de floarea
soarelui, măsline umplute cu brânză feta, în ulei de floarea soarelui. 


