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Cereri Mărci publicate în 21/12/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 08466 14/12/2018 Bogdan George Maruntis CryptoData IBBP

2 M 2018 08467 14/12/2018 FLORENŢA VASILICA DINCĂ CALARASI PRESS

3 M 2018 08468 14/12/2018 MARIUS CRISTIAN APETREI DINTELE LUI BUDDHA

4 M 2018 08469 14/12/2018 STELIAN CIPRIAN OSTACI WA WEDDING ATELIER

5 M 2018 08470 14/12/2018 SC CHEMTECH SRL CICATREND

6 M 2018 08471 14/12/2018 SIGINA-ANAMARIA LUCA LUNA Lună și bec !

7 M 2018 08472 14/12/2018 SC HADENE TWINS SRL wobbel yoga România

8 M 2018 08473 14/12/2018 POPICA CRINELA ALINA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

MIEREA URSULUI

9 M 2018 08474 14/12/2018 SC NAPOCA ADWISERS SRL-D RESTAURANT PRATTA

10 M 2018 08475 14/12/2018 ANDREI BREAHNĂ
RALUCA-CLAUDIA ŞOAITA

gaep

11 M 2018 08476 14/12/2018 ŞTEFAN-RĂZVAN CĂZĂNESCU 40q

12 M 2018 08477 14/12/2018 ŞTEFAN-RĂZVAN CĂZĂNESCU THE BASIC FUNDAMENTALS

13 M 2018 08478 14/12/2018 S.C DEAL GUARD SYSTEMS
S.R.L.

DEAL GUARD SYSTEMS

14 M 2018 08479 14/12/2018 ANETA- MARIA YILDIZ
BOZHIDAR KLECHKOV

CĂLUŢUL ALB

15 M 2018 08480 14/12/2018 SC ARABESQUE SRL dreamadora

16 M 2018 08481 14/12/2018 SILVIA MONICA MOLDOVAN THE CARE HUB

17 M 2018 08483 14/12/2018 SC BOIAR GRUP SRL ÎMPĂRĂTESC

18 M 2018 08484 16/12/2018 INEXT FACTORY SRL EKO WOOD

19 M 2018 08485 16/12/2018 MARIN ECEDI JELNA AMPRENTA
TRANSILVANIEI
www.jelnatransilvania.ro

20 M 2018 08486 16/12/2018 ATLAS PARK RESIDENCE SRL ATLAS RESIDENCE

21 M 2018 08487 17/12/2018 MARUNTIS BOGDAN GEORGE MobK

22 M 2018 08488 17/12/2018 AYBO PESCUIT SI TURISM
S.R.L.

PENSIUNEA AYBO

23 M 2018 08489 17/12/2018 DEL CAFFE SRL Delcaffe

24 M 2018 08490 17/12/2018 HIDRO CONSTRUCTIA ARGES HIDRO CONSTRUCTIA ARGES

25 M 2018 08491 17/12/2018 ESSAURIA SRL KIDSTAXI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2018 08492 17/12/2018 BOGDAN FILCEA LIGA PROFESIONISTĂ FOTBAL

- LIGA A III-A

27 M 2018 08494 17/12/2018 PRIME TELECOM SRL prime telecom

28 M 2018 08495 17/12/2018 EURO GREEN
TECHNOLOGIES SRL

SERE ROMANIA

29 M 2018 08496 17/12/2018 CASA SECUIULUI SRL Casa Secuiului Gustul de neuitat

30 M 2018 08497 17/12/2018 S.C. DEEA TOP ONE S.R.L. MEI MALL

31 M 2018 08498 17/12/2018 BENIAMIN KIRA BK Ben Kafe

32 M 2018 08499 17/12/2018 FDM CAPITAL INVEST SRL homeFLY

33 M 2018 08500 17/12/2018 FDM CAPITAL INVEST SRL VS VERSSIO

34 M 2018 08501 17/12/2018 FDM CAPITAL INVEST SRL VS VERSSIO HOME

35 M 2018 08502 17/12/2018 FDM CAPITAL INVEST SRL fashionFLY

36 M 2018 08503 17/12/2018 IMEDICA SA DONEFREE

37 M 2018 08504 17/12/2018 CRISTIAN-SAMUEL MUICĂ PRO7 EDUCAŢIE Programul
de instruire al învăţătorilor de
Şcoală Duminicală - Proverbe
22:6

38 M 2018 08505 17/12/2018 IMEDICA SA Dan free

39 M 2018 08507 17/12/2018 IMEDICA SA DONEFREE

40 M 2018 08508 17/12/2018 ASOCIATIA PEOPLE ARE
PEOPLE

ROCK'N'SAT

41 M 2018 08509 17/12/2018 TIBERIU AUREL BOGHICI ALTBAR

42 M 2018 08510 17/12/2018 UNIVERSITATEA NICOLAE
TITULESCU DIN BUCURESTI

LEX ET SCIENTIA
INTERNATIONAL JOURNAL
- LESIJ Nicolae Titulescu
University of Bucharest

43 M 2018 08511 17/12/2018 Cristian-Samuel Muică ŞCOALA PĂRINŢILOR
CREŞTINI Proverbe 22:6

44 M 2018 08513 17/12/2018 Daniela Barbura Talantul în Negoţ CONCURSUL
BIBLIC Proverbe 3:21 Psalmul
119:9

45 M 2018 08514 17/12/2018 CRISTIAN BALINT KTV

46 M 2018 08518 17/12/2018 URBAN COFFEE S.R.L. Hypso 25

47 M 2018 08519 17/12/2018 DAVID STONE ACTIV SRL Restaurant Marul de aur

48 M 2018 08520 17/12/2018 TMS PENSIUNE SRL POIANA CREASTA
COCOSULUI



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/12/2018-17/12/2018

4

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
49 M 2018 08521 17/12/2018 PAUL CEZAR FLOREA Historic PAPER TREASURES &

COLLECTIBLES

50 M 2018 08522 17/12/2018 Intercontinental Great Brands
LLC

Vibrează de prospețime!

51 M 2018 08523 17/12/2018 DANIEL ALBU
GEORGE MATEI

DXFMRO

52 M 2018 08524 17/12/2018 VASILE MIHĂESCU HIPNOACUPUNCTURA
ENERGETICA

53 M 2018 08525 17/12/2018 VASILE MIHĂESCU HIPNO-ACUPUNCTURA
ENERGETICA

54 M 2018 08526 17/12/2018 SPARTANII DIN SUD SRL SPARTANII DIN SUD

55 M 2018 08527 17/12/2018 SC XENTERPRO SRL XENTERPRO

56 M 2018 08528 17/12/2018 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

GINOSEPT TROFIC
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(210) M 2018 08466
(151) 14/12/2018
(732) Bogdan George Maruntis,

STRADA: BROSTENI FN, NUMAR:
3, BLOC C3 , SC A,APT 8,
JUDET: BUZAU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

CryptoData IBBP

(531) Clasificare Viena: 14.07.01; 29.01.12;
26.03.01; 27.05.01; 27.05.02; 26.01.03

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare, aparate telefonice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate în domeniul de activitate.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,

referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii de web design , servicii de procesare
si prelucrare date, asigurarea infrastructurii
pentru serviciile de găzduire a paginilor web,
de prelucrare a datelor si activităţi conexe,
servicii specializate de găzduire, cum ar fi
găzduirea paginilor web, servicii de streaming
(organizare fluxuri) sau găzduire de aplicaţii,
prelucrarea completă şi elaborarea de rapoarte
specializate pe bază datelor furnizate de către
clienţi sau asigurarea prelucrării automate a
datelor si servicii de introducere a datelor,
inclusiv activităţi de rulare a bazei de date
(executare funcţiuni),sisteme automate sau
pseudo-automate ce sunt capabile sa preia
seturi de date , de diferiţe dimensiuni, de regula
într-o forma standard, şi prin prelucrare sa le
transforme într-un alt set de date , în altă formă
sau informaţie utilă beneficiarilor.

───────

(210) M 2018 08467
(151) 14/12/2018
(732) FLORENŢA VASILICA DINCĂ,

STR. GLADIOLELOR NR. 17,
JUDEŢ CĂLĂRAŞI, SAT ŞTEFAN
VODĂ, ŞTEFAN VODĂ, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)
CALARASI PRESS

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 08468
(151) 14/12/2018
(732) MARIUS CRISTIAN APETREI,

STR. SERG. MAJ. GHEORGHE
IORGA NR. 3, BL. 59A, SC.
2, ET. 9, AP. 149, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DINTELE LUI BUDDHA

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

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.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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 08469
(151) 14/12/2018
(732) STELIAN CIPRIAN OSTACI, BD-

UL IULIU MANIU NR. 67, BL. 6P,
SC. 3, ET. 2, AP. 88, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WA WEDDING ATELIER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 24.01.05; 25.01.05; 29.01.02

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 08470
(151) 14/12/2018
(732) SC CHEMTECH SRL, BD.

ALEXANDRU OBREGIA NR. 37,
BL. O1, SC. 4, AP. 131, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
CICATREND

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Alifii și unguente, nemedicinale, creme
nemedicinale.
5. Unguente medicinale, creme medicinale.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, servicii de publicitate,
marketing și promovare, regruparea în avantajul
terților a alifiior, unguentelor nemedicinale,
cremelor nemedicinale, unguentelor medicinale
și cremelor medicinale (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 corespondența, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 08471
(151) 14/12/2018
(732) SIGINA-ANAMARIA LUCA, STR.

FABRICII DE ZAHAR NR. 10,
AP. 44, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

LUNA Lună și bec !

(531) Clasificare Viena: 01.07.06; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 7546C),
verde (Pantone 583C)

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în legătură cu preparate
și echipamente pentru curățenie, permițând
clienților să vadă și să achiziționeze cât mai
comod, prin magazine en-gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență,
sau prin mijloare electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de comerț
online, servicii de import export, servicii de
publicitate, marketing și promovare, realizarea
de reclame, difuzare de anunțuri publicitare,
publicitate online, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, servicii de prezentare
de produse în scopuri promoționale, informații
comerciale, organizare, coordonare și planificare
târguri și expoziții cu caracter publicitar și
comercial.
37. Servicii de curățenie, curățenie de
întreținere și curățenie generală, curățenie
în spațiile comerciale, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie a școlilor,
întreținere de mașini pentru curățenie, servicii
de curățenie pentru birouri, servicii de curățenie
pentru hoteluri, furnizare de servicii de curățenie,
servicii de curățenie pentru case particulare,
servicii de curățenie dupa constructor, servicii
de curățenie pentru centrele de divertisment și
pentru cluburi, pe bază de contract, servicii de
curățenie în locații înainte și dupa evenimente,
servicii de curățare de covoare, servicii de
curățenie prin intermediul alpinismului utilitar,
închiriere de mașini și echipamente de curățenie,
de spălat și de uscat.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
distribuție și livrare de preparate și echipamente
pentru curățenie.

───────
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(210) M 2018 08472
(151) 14/12/2018
(732) SC HADENE TWINS SRL, STR.

ELANULUI NR. 10, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

wobbel yoga România

(531) Clasificare Viena: 02.07.13; 02.07.25;
26.01.03; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, turcoaz, roz, magenta, galben

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

35. Publicitate și reclamă, gestiunea afacerilor
comemrciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, administrare a afacerilor pentru puncta
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul, difuzare
de anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de anunţuri publicitare și anunţuri
comerciale, intermediare de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, servicii de marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, organizare de
lansări de produse, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, publicitate pentru bunurile
și serviciile altor comercianţi, care dau
posibilitatea clienţilor sa vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianţi, servicii de promovare
a vânzărilor pentru terți, servicii de promovare
a vânzătorilor, servicii de publicitate furnizate
prin internet, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate online intr-o reţea
computerizată, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaţionale,
servicii publicitare pentru cărți, campanii de
marketing, difuzare de materiale publicitare
online, furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, organizare
de evenimente, expoziţii, târguri și spectacole în

scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, promovarea vânzărilor,
realizare de târguri si expoziţii cu scop
publicitar sau comercial virtuale online, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de desfacere (promovare), punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse și servicii (exceptând transportul
lor), permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri ori pe bază de comandă
prin poștă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive si culturale, sport si fitness, educaţie
fizică, cursuri de educaţie fizică, servicii furnizate
de către cluburile de fitness, furnizare de
instalaţii pentru săli de sport, organizarea de
demonstraţii sportive, furnizarea de servicii de
săli și cluburi de sport, antrenamente sportive,
organizare de evenimente sportive, comeptiții și
turnee sportive, instruire și educaţie cu privire
la sport, antrenamemente cu greutăţi, cu plăci
de echilibru, body-building, gimnastică aerobică,
exerciţii fizice, exerciţii de echilibru, reabilitare
fizică, dietă, alimentaţie, concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness, cursuri
de instruire privind menţinerea formei fizice,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizarea de echipamente și de cursuri
de pregătire în domeniul exerciților fizice în
grup, coaching sportiv (instruire), servicii ale
unui antrenor personal (fitness), consultanță
profesională referitoare la educaţie, furnizarea
de informaţii în materie de educaţie, organizarea
de cursuri prin metode de educaţie deschisă.

───────
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(210) M 2018 08473
(151) 14/12/2018
(732) POPICA CRINELA ALINA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. LUNGA NR. 119, AP. 2,
JUDEȚUL BRAȘOV, CODLEA,
030628, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CALARASI NR.
142 , SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030628, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MIEREA URSULUI

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
5. Antioxidanți de uz medical derivați din miere,
pastile pe bază de miere și plante pentru gât.
30. Miere, miere naturală, miere (pentru
alimentație), miere maturată natural, miere cu
trufe, miere de Manuka, miere de Helichrysum,
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, glazuri de miere pentru
șuncă, zahăr, miere, sirop de melasă, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, cremă de
zahăr invertit (miere artificială), cereale pentru
micul dejun care conțin miere, pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere.
32. Băuturi nealcoolice pe bază de miere.

───────

(210) M 2018 08474
(151) 14/12/2018
(732) SC NAPOCA ADWISERS SRL-

D, STR. EDGAR QUINET NR. 24,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RESTAURANT PRATTA

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de bar, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2018 08475
(151) 14/12/2018
(732) ANDREI BREAHNĂ, ŞOS.

PANTELIMON NR. 251, BL. 45,
SC. 2, ET. 5, AP. 68, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
RALUCA-CLAUDIA ŞOAITA,
ALEEA GENISTILOR 21/21,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

gaep

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.05;
26.11.25; 27.05.02

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
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───────

(210) M 2018 08476
(151) 14/12/2018
(732) ŞTEFAN-RĂZVAN CĂZĂNESCU,

STR. ALEXANDRU MORUZZI
VOIEVOD NR. 6, BL. B6, SC. 1, ET.
1, AP. 6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
40q

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

9. Maşini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare, software pentru
computere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 08477
(151) 14/12/2018
(732) ŞTEFAN-RĂZVAN CĂZĂNESCU,

STR. ALEXANDRU MORUZZI
VOIEVOD NR. 6, BL. B6, SC. 1, ET.
1, AP. 6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE BASIC FUNDAMENTALS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11;
26.04.02

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

9. Maşini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare, software pentru
computere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 08478
(151) 14/12/2018
(732) S.C DEAL GUARD SYSTEMS

S.R.L., SOS. IANCULUI NR. 17,
BL. 106C, SC. B, ET. 9, AP. 83,
CAM. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DEAL GUARD SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.17

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2018 08479
(151) 14/12/2018
(732) ANETA- MARIA YILDIZ, STR.

CALISTRAT HOGAŞ NR. 3, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA
BOZHIDAR KLECHKOV, STR.
STEFAN STAMBOLOV NR. 36B,
MUNICIPIUL RODOPI, JUD.
PLOVDIV, SAT TSALAPITSA,
BULGARIA

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

(540)

CĂLUŢUL ALB

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi,(exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2018 08480
(151) 14/12/2018
(732) SC ARABESQUE SRL, STR.

TIMIŞULUI NR. 1, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800321, GALAȚI,
ROMANIA

(740) S.C. LOYAL PARTNERS API
S.R.L., STR. PORTULUI NR.23,
PARCUL DE SOFT, CAM.307, JUD.
GALAŢI, GALATI, 800025, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

dreamadora

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
20. Saltele pentru pat, pilote, perne, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou, toate
aceste servicii în legătură cu produsele: saltele
pentru pat, pilote, perne si alte produse si articole
pentru pat.

───────
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(210) M 2018 08481
(151) 14/12/2018
(732) SILVIA MONICA MOLDOVAN,

STR. LACULUI NR. 7, JUDEŢUL
TIMIŞ , GHIRODA, 307200,
ROMANIA

(540)

THE CARE HUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.01.01; 26.02.07; 02.07.09;
02.07.23

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

clase:
38. Furnizarea accesului la portaluri pe internet,
furnizarea accesului utilizatorilor la portaluri pe
internet, servicii de acces la continuț, pagini
de internet și portaluri, furnizarea accesului la
platforme sau portaluri pe internet, furnizarea
accesului la portaluri de internet pentru terți,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet.
41. Servicii de instruire pentru asistente
medicale care fac vizite la domiciliu.
44. Furnizare de servicii pentru îngrijire
temporară, furnizarea de servicii de îngrijire
a sănătății la domiciliu, servicii de asistență
sanitară la domiciliu, servicii de asistență pentru
bolnavi la domiciliu, servicii oferite de asistenții
medicali la domiciliu, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de infirmerie la
domiciliu.

───────

(210) M 2018 08483
(151) 14/12/2018
(732) SC BOIAR GRUP SRL, STR.

SFANTA TREIME NR. 13, OF 15,
GRATIESTI, CHISINAU, MD 2093,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. MARTIR LEONTINA BANCIU
NR. 6, AP. 110, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300024

(540)
ÎMPĂRĂTESC

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2018 08484
(151) 16/12/2018
(732) INEXT FACTORY SRL, CALEA

BUCURESTILOR NR. 22, SAT
PETRESTI, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

EKO WOOD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.03.01; 26.04.05; 07.15.08

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

20. Mobilier.
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───────

(210) M 2018 08485
(151) 16/12/2018
(732) MARIN ECEDI, STR. GEORGE

COŞBUC NR. 6, JUD BISTRIŢA
NĂSĂUD, BISTRIŢA, 420042,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

JELNA AMPRENTA
TRANSILVANIEI

www.jelnatransilvania.ro

(531) Clasificare Viena: 11.03.03; 11.03.04;
02.09.14; 07.05.11; 27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 08486
(151) 16/12/2018
(732) ATLAS PARK RESIDENCE SRL,

STR. TÂRGULUI NR. 62, SAT
POTLOGI, JUD. DÂMBOVIȚA,
POTLOGI, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ATLAS RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.01.16;
26.02.05; 27.05.01

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator..

───────

(210) M 2018 08487
(151) 17/12/2018
(732) MARUNTIS BOGDAN GEORGE,

STR. BROŞTENI FN, BL. C3,
AP. 8, BUZĂU, 120072, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)
MobK

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare, telefon mobil cu cheie
fizică de encriptare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate şi servicii de comerţ pentru produsele
din clasa 9, servicii de import export, servicii
oferite de lanţuri de magazine.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 08488
(151) 17/12/2018
(732) AYBO PESCUIT SI TURISM S.R.L.,

STR. NICOLAE IORGA NR. 26,
JUDEŢ CONSTNAŢA, AGIGEA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
PENSIUNEA AYBO

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

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

39. Transport, ambalare 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 08489
(151) 17/12/2018
(732) DEL CAFFE SRL, STRADA:

BULEVARDUL EROILOR (FOSTA
SOS. STEFANESTI), NUMAR: 130,
BIROUL NR.
12, ETAJ 1, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Delcaffe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 05.03.13; 05.03.11; 29.01.03

(591) Culori revendicate:PANTONE=Verde
369C, PANTONE=Verde 363C

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

7. Aparate electrice de bucătărie pentru tăiat,
râşnit, zdrobit, bătut şi măcinat si anume roboţi
de bucatarie, masini de tocat, mixere, blendere,
storcatoare, râşniţe de cafea, automate de
cafea, espressoare, maşini de spălat rufe,
compresoare pentru maşini de spălat, uscătoare
de rufe, maşini pentru spălat vase, maşini pentru
prepararea de alimente şi băuturi, şi anume
aparate electrice pentru prelucrarea alimentelor,
aparate
electromecanice pentru prepararea alimentelor,
maşini de gătit electrice, deschizătoare electrice
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de conserve, cuţite electrice şi masini de
ascuţit, maşini pentru curăţarea si spălarea
covoarelor si tapiţeriilor, aparate electrice pentru
curăţarea pardoselilor, maşini de cusut, brodat
si tricotat, maşini de călcat , concasoare pentru
deşeuri, maşini electrice de lustruit pentru menaj,
aspiratoare, piese, racorduri si accesorii pentru
toate produsele menţionate anterior.
8. Unelte şi ustensile de mână pentru bucatarie
electrice si neelectrice, deschizătoare de
conserve, neelectrice, feliatoare de legume,
feliatoare de brânză, feliatoare de pizza,
feliatoare de ouă, cuţite de legume, mărunţitoare
de legume , tocătoare de legume , spiralizatoare
de legume, acţionate manual , decojitoare de
legume (unelte de mână), cuţite de mărunţit
(unelte de mână) , cuţite de descărnat (unelte
de mână) , satâre (unelte de mână), mojare,
instrumente şi aparate pentru îngrijire personală
folosite pentru ras, tuns, epilat, manichiură,
pedichiură şi îngrijirea frumuseţii, pensete,
dispozitive de tuns părul, şi anume maşini
de tuns părul, electrice şi neelectrice, plăci
pentru îndreptarea părului, ondulatoare de păr
manuale, foarfece, pile, fiare neelectrice de
calcat, aparate de tuns electrice, epilatoare
electrice, aparate de ras electrice pentru barbaţi,
aparate de ras electrice pentru femei, seturi de
manichiură, seturi de pedichiură, placi abrazive,
tacâmuri de masă precum cuţite, furculiţe
şi linguri, inclusiv cele fabricate din metale
preţioase, pompe manual.
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, piese
si accesorii pentru toate produsele menţionate
anterior.
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, aparate de încălzire
pentru sobe cu combustibili solizi, lichizi sau
gazoşi, boilere pe gaz, boilere pentru încălzire
centrală, aparate, echipamente si recipiente

pentru răcire si congelare, aparate de refrigerare,
congelatoare, automate pentru îngheţată, maşini
de facut gheaţă, aparate si instrumente de
aer conditionat, de răcire a aerului şi de
ventilare, distribuitoare de apă, aparate pentru
gătit, dispozitive pentru încălzit şi preparat
alimente, inclusiv cuptoare electrice, cuptoare cu
microunde, cuptoare pe gaz, aparate electrice
de făcut ceai şi cafea, maşini de cafea,
electrice, filtre de cafea, electrice, cafetiere,
prajitoare de cafea, fierbatoare electrice, căni
electrice, ceainice electrice, aparate de gătit
la aburi, electrice, oale electrice, friteuze, plite,
ventilatoare de extracţie, hote de extracţie pentru
bucătărie, aparate electrice de preparat băuturi,
instalaţii, aparate, dispozitive si ustensile pentru
gătit, maşini de gătit, sobe, cuptoare pe gaz,
cuptoare cu microunde, aparate electrice de
deshidratat legume, aparate electrice de vidat,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
prăjitoare de pâine, tăvi electrice, prese pentru
tortilla, electrice, rotisoare, aparate de prăjire,
grătare în aer liber şi grilluri, maşini de făcut făină
de orez, electrice, pentru uz casnic , uscătoare
de păr, uscătoare electrice de rufe, uscătoare
de mâini, instalaţii si aparatură pentru încălzirea
apei, aparate pentru uscarea si aerisirea
hainelor, uscătoare de păr electrice, aparate
pentru uscarea şi aerisirea hainelor, dispozitive
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru purificarea apei, instalaţii pentru gătit,
uscat şi răcit de tip industrial, aparate portabile
de producere a vaporilor pentru materiale
textile, piese, racorduri si elemente pentru toate
articolele menţionate anterior.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.

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.

35. Vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
de aparate electrice de bucătărie pentru
tăiat, râşnit, zdrobit, bătut şi măcinat si
anume roboţi de bucătarie, maşini de tocat,
mixere, blendere, storcatoare, râşniţe de cafea,
cafetiere, automate de cafea, espressoare,
maşini de spălat rufe, compresoare pentru
maşini de spălat,uscatoare de rufe, maşini
pentru spălat vase, maşini pentru prepararea
de alimente şi băuturi, şi anume aparate
electrice pentru prelucrarea alimentelor, aparate
electromecanice pentru prepararea alimentelor,
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maşini de gătit electrice, deschizătoare electrice
de conserve, cuţite electrice şi maşini de
ascuţit,maşini pentru curăţarea si spălarea
covoarelor şi tapiţeriilor, aparate electrice pentru
curăţarea pardoselilor, maşini de cusut, brodat
si tricotat, maşini călcat,concasoare pentru
deşeuri,maşini electrice de lustruit pentru menaj,
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata de unelte
şi ustensile de mână pentru bucatarie electrice
si neelectrice, deschizătoare de conserve,
neelectrice, feliatoare de legume , feliatoare de
brânză, feliatoare de pizza, feliatoare de ouă,
cuţite de legume, mărunţitoare de legume ,
tocătoare de legume, spiralizatoare de legume,
acţionate manual , decojitoare de legume
(unelte de mână), cuţite de mărunţit (unelte de
mână), cuţite de descărnat (unelte de mână),
satâre (unelte de mână), mojare, instrumente
şi aparate pentru îngrijire personală folosite
pentru ras, tuns, epilat, manichiură, pedichiură
şi îngrijirea frumuseţii, pensete, dispozitive de
tuns părul, şi anume maşini de tuns părul,
electrice şi neelectrice, plăci pentru îndreptarea
părului, ondulatoare de păr, foarfece, pile,
fiare neelectrice de calcat, aparate de tuns
electrice, epilatoare electrice, aparate de ras
electrice pentru bărbaţi, aparate de ras electrice
pentru femei, seturi de manichiură, seturi
de pedichiură, placi abrazive, tacâmuri de
masă precum cuţite, furculiţe şi linguri, inclusiv
cele fabricate din metale preţioase, pompe
manuale, vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
de 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, compactdiscuri,
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, vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata de 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, aparate
de încălzire pentru sobe cu combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi,boilere pe gaz, boilere pentru
încălzire centrală, aparate, echipamente si
recipiente pentru răcire si congelare, aparate
de refrigerare, congelatoare, automate pentru
îngheţată, maşini de facut gheaţă, aparate şi

instrumente de aer condiţionat, de răcire a
aerului si de ventilare, distribuitoare de apă,
aparate pentru gătit, dispozitive pentru încălzit
şi preparat alimente, inclusiv cuptoare electrice,
cuptoare cu microunde, cuptoare pe gaz,
aparate electrice de făcut ceai şi cafea, maşini
de cafea, electrice, filtre de cafea, electrice,
prăjitoare de cafea, fierbătoare electrice, căni
electrice, ceainice electrice, aparate de gătit
la aburi, electrice, oale electrice, friteuze, plite,
ventilatoare de extracţie, hote de extracţie pentru
bucătărie, aparate electrice de preparat băuturi,
instalaţii, aparate, dispozitive si ustensile pentru
gătit, maşini de gătit, sobe, cuptoare pe gaz,
cuptoare cu microunde, aparate electrice de
deshidratat legume, aparate electrice de vidat,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
prăjitoare de pâine, tăvi electrice, prese pentru
tortilla, electrice,rotisoare, aparate de prăjire ,
grătare în aer liber şi grilluri, maşini de făcut
făină de orez, electrice, pentru uz casnic ,
uscătoare de păr, uscătoare electrice de rufe,
uscătoare de mâini, instalaţii şi aparatură
pentru încălzirea apei,aparate pentru uscarea si
aerisirea hainelor, uscătoare de păr electrice,
aparate pentru uscarea şi aerisirea hainelor,
dispozitive şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru purificarea apei, instalaţii pentru
gatit, uscat şi răcit de tip industrial, aparate
portabile de producere a vaporilor pentru
materiale textile, filtre de cafea, vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata de ustensile şi
recipient de uz casnic sau de bucătărie, vase
de gătit şi articole pentru masă, piepteni şi
bureţi, perii, material pentru perii, articole de
curăţare, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu excepţia sticlei pentru construcţii, sticlărie,
porţelan şi lut, vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata de piese, racorduri şi elemente
pentru toate erticolele menţionate anterior,
furnizarea serviciilor anterior menţionate prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă,
prin mijloace electronice, pe un magazine
on-line, prin intermediul site-urilor web, prin
emisiuni de tip teleshopping, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi a serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, prin organizarea de
campanii umanitare şi de ajutorare a comunitator
locale, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate, scrierea de texte
publicitate, marketing, servicii de import-export.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
14/12/2018-17/12/2018

(210) M 2018 08490
(151) 17/12/2018
(732) HIDRO CONSTRUCTIA ARGES,

STRADA: PRINCIPALA, NUMAR:
88, JUDET: ARGES, BRADU,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
HIDRO CONSTRUCTIA

ARGES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații, constructii hidrotehnice, constructii
drumuri, constructii civile, constructii industriale.

───────

(210) M 2018 08491
(151) 17/12/2018
(732) ESSAURIA SRL, STR.

FOIŞORULUI NR. 11, CAMERA
1, BL. F7C, SC. 2, ET. 7, AP.
59, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KIDSTAXI

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 29.01.15;
27.05.17; 07.11.10

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, roz, gri

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorii.

───────

(210) M 2018 08492
(151) 17/12/2018
(732) BOGDAN FILCEA, STR. I.L.

CARAGIALE NR. 27, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
LIGA PROFESIONISTĂ
FOTBAL - LIGA A III-A

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

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

───────

(210) M 2018 08494
(151) 17/12/2018
(732) PRIME TELECOM SRL, BD.

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
PARC INDUSTRIAL IRIDE,
CLĂDIREA 20, ET. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
prime telecom

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

37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2018 08495
(151) 17/12/2018
(732) EURO GREEN TECHNOLOGIES

SRL, STR. BARBOSI NR. 12, BL.
D, AP. 30, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
CALEA VICTORIEI NR. 128B, AP.
14, SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)
SERE ROMANIA

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2018 08496
(151) 17/12/2018
(732) CASA SECUIULUI SRL, STR.

TOPLITA NR. 147, JUDEȚUL
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14 A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCURESTI

(540)

Casa Secuiului
Gustul de neuitat

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
26.04.04; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.14

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

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

5. Alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar.
29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne congelată, carne sărată,
carne uscată, carne de vânat, carne de pasăre,
produse din carne congelată, pastă de carne,
babicuri, bacon, suncă, umplutură de carne
pentru plăcinte, salam, roast beef (friptură
de carne la cuptor), produse din carne gata
preparate, cruste de bacon, extracte din carne,
ficat, jumări, untura de porc, gelatine de carne,
găluşte (din carne), gelatină, haggis (specialitate
culinară scoţiană), jambon, măduvă de animale,
de uz alimentar, organe și măruntaie, înlocuitori
de carne, cârnaţi, cârnaţi vegetali, caltaboşi
(cârnaţi), cârnaţi în aluat, mezeluri, pastramă,
mici, pește și produse din pește, fructe de mare,
supă de peşte, conserve de peşte, mâncăruri pe
bază de peşte, pastă de peşte şi fructe de mare,
icre de peşte, preparate, icre de peşte procesate,
alimente refrigerate din peşte, batoane de peşte
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file, făină de peşte pentru consum uman, uleiuri
comestibile obţinute din peşte (cu excepţia
uleiului de ficat de cod), fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
gemuri, murături, compoturi, seminţe procesate,
seminţe comestibile, seminţe preparate, tahini
(pastă de seminţe de susan), gustări pe bază de
fructe, gustări pe bază de fructe confiate, fructe
glazurate, fructe confiate, chipsuri din fructe,
chipsuri, snack fooduri, creveţi (cu excepţia celor
vii), chips-uri de cartofi, chips-uri din creveţi,
cartofi crocanţi, amestecuri de
fructe uscate, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, nuci preparate, nuci procesate, nuci
cu coajă preparate, caju preparat, caju procesat,
arahide procesate, arahide prăjite, arahide
glazurate, nuci glazurate, seminţe comestibile
glazurate, alune glazurate, unt de arahide,
stafide, curmale, prune deshidratate, prune
confiate, fructe cristalizate, migdale măcinate,
alune prăjite, alune sărate preparate, arahide
preparate, fulgi de cocos, nuci de cocos
uscate, praf de nucă de cocos, seminţe
de floarea-soarelui procesate, seminţe de
floarea soarelui, preparate, produse din fructe
uscate, seminţe de dovleac preparate, seminţe
de dovleac procesate, fructe caramelizate,
nuci Macadamia preparate, nuci Macadamia
procesate, smochine, fistic preparat, fistic
procesat, caju, miez de nucă preparat,
alune preparate, alune procesate, alune de
pădure procesate, alune de pădure preparate,
migdale preparate, migdale procesate, fructe
cu coajă lignificată asezonate, nuci aromate
preparate, gustări, cuprinse în această clasă,
pe bază de seminţe comestibile procesate şi/
sau preparate, gustări, cuprinse în această
clasă, pe bază de alune, arahide, fistic, nuci,
stafide, migdale procesate şi/sau preparate,
migdale condimentate, alune condimentate, nuci
condimentate, gustări constând în amestecuri de
fructe uscate/deshidratate şi nuci, stafide, alune,
arahide, migdale, fistic, fructe deshidratate,
măsline, pasta de măsline, mâncăruri preparate
şi/sau congelate incluse în această clasă, frişcă,
frişcă vegetală, uleiuri şi grăsimi comestibile,
ouă și produse din ouă, lapte și produse
lactate, brânză, unt, smântână, cașcaval, urdă,
caș, iaurt, zer, lapte praf, lapte băutut, sana,
chefir, lapte condensat, smântână pentru gătit,
soia și produse din soia, gustări pe bază
de cartofi, preparate, mâncăruri preparate
şi semipreparate, constând integral sau în
principal din carne, produse din carne, peşte,
produse din peşte, fructe de mare, carne de
pasăre, produse din carne de pasăre, vânat,
produse din vânat, legume, fructe preparate,
cartofi, leguminoase (preparate) şi brânză, toate

produsele menţionate anterior, şi în formă
congelată, conservată, pulverizată şi uscată,
polen alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
zahăr, orez, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, griş, pesmet, mălai, paste fainoase,
macaroane, cereale procesate, musli, seminţe
de cereale procesate, batoane de cereale,
chipsuri din cereale, gustări pe bază de cereale,
gheaţă, cereale pentru micul dejun, preparate din
cereale acoperite cu zahăr şi miere, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale şi fructe
uscate, batoane pentru gustări conţinând un
amestec de cereale, porumb prăjit, porumb
copt, produse expandate pe bază de porumb,
produse extrudate pe bază de porumb, popcorn,
pufuleţi, produse expandate şi/sau extrudate
pe bază de ovăz, produse expandate şi/
sau extrudate pe bază de orez, fulgi de
porumb, fulgi de ovăz, cuscus (griş de grâu),
tabbouleh, tacos, tortilla, pastă de susan, turte
de orez, caramele (bomboane), floricele de
porumb, floricele de porumb pentru preparare la
cuptorul cu microunde, pâine, pâine prăjită şi/
sau aromatizată, produse de brutărie, aluaturi
pentru prăjituri, foi de plăcintă, pizza, produse de
patiserie şi cofetărie, fursecuri, clătite, cornuri cu
lapte, cornuri cu diferite umpluturi, prăjiturele cu
orez, gustări pe bază de orez, covrigi, covrigei,
crutoane, grisine, turtă dulce, napolitane, mini
prajituri, praline, cornuleţe, covrigei (pretzels),
sticks-uri, pişcoturi, biscuiţi, biscuiţi cu cremă,
biscuiţi dulci, biscuiţi crocanţi, biscuiţi săraţi,
pricomigdale, prăjituri, rulade, goffre, prăjiturele,
pufarine, rahat turcesc, şerbeturi, nuga, halva,
tarte, trufe (dulciuri), marţipan, umpluturi pentru
plăcinte, umpluturi pentru prăjituri, clătite,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
pe bază de cereale, gustări, sandvişuri, prafuri
pentru budinci, prafuri pentru prăjituri, prafuri
pentru îngheţată, amidon alimentar, îngheţată
comestibilă, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
ciocolată, paste tartinabile pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ceai, băuturi
pe bază de cafea, acadele, bomboane, jeleuri,
dulciuri pentru decorare pomi de Crăciun, miere
si produse din miere, sirop de melasă, arome
alimentare, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
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plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizare de targuri și expozitii in
scop comercial și
publicitar, promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, campanii
umanitare și de ajutorare a comunităților locale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 08497
(151) 17/12/2018
(732) S.C. DEEA TOP ONE S.R.L.,

ȘOSEAUA LINIA DE CENTURĂ
NR. 17, COMPLEXUL COMERCIAL
CHINA TOWN HALA A SPAȚIULUI
COMERCIAL NR. 209, COMUNA
AFUMAȚI, JUDEȚUL ILFOV, SAT
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS, NR. 1,
BL. 1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(540)

MEI MALL

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 26.11.11;
26.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, roșu, roz,
bleumarin, albastru

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 08498
(151) 17/12/2018
(732) BENIAMIN KIRA, STR. PARIS

NR. 13, AP. 4, LOC. SATU MARE,
JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, 440073, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

BK Ben Kafe

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 05.03.13;
05.07.01; 24.01.05; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Preparate făcute din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, înghețată, miere, sirop
de melasă, cafea, ceai, cacao, ciocolată, băuturi
pe bază de cafea cu lapte, ciocolată cu lapte,
cafea, cacao, ciocolată, amestecuri continând
cafea, ceai, cacao, ciocolată, preparate pentru
făcut cafea, ceai, cacao și ciocolată, preparate
folosite ca înlocuitori pentru cafea, ceai, cacao,
ciocolată, malț și preparate din malț pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
14/12/2018-17/12/2018

băuturi, băuturi pe bază de orz cu aromă de
lămâie.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terților a
produselor proprii și a produselor unor terți
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, prin diferite forme de comerț, inclusiv
virtual, servicii de export-import, servicii oferite
de lanț de magazine.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producția de emisiuni
TV, furnizarea de publicații electronice,
nedescărcabile, organizare de evenimente în
scopuri culturale sau educaționale.
43. Servicii de restaurante, servicii de
alimentație publică (bufete-expres, cafe-baruri,
snack-uri, cafenele, ceainării, cofetării, patiserii,
bistrouri), servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2018 08499
(151) 17/12/2018
(732) FDM CAPITAL INVEST SRL, STR.

AVIATOR MIRCEA ZORILEANU
NR. 39, CAM. 1, ET. 1, SECT.
1, BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

homeFLY

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online şi offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2018 08500
(151) 17/12/2018
(732) FDM CAPITAL INVEST SRL, STR.

AVIATOR MIRCEA ZORILEANU
NR. 39, CAM. 1, ET. 1, SECT.
1, BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

VS VERSSIO

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de, servicii de comerț online și
offline cu produse diverse.

───────
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(210) M 2018 08501
(151) 17/12/2018
(732) FDM CAPITAL INVEST SRL, STR.

AVIATOR MIRCEA ZORILEANU
NR. 39, CAM. 1, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

VS VERSSIO HOME

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2018 08502
(151) 17/12/2018
(732) FDM CAPITAL INVEST SRL, STR.

AVIATOR MIRCEA ZORILEANU
NR. 39, CAM. 1, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

fashionFLY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

───────
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(210) M 2018 08503
(151) 17/12/2018
(732) IMEDICA SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 141D, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DONEFREE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 24.17.20; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (RGB
77,173,50), albastru (RGB 0,76,105)

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

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.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
şi materiale de pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou ( cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
clişee.

───────

(210) M 2018 08504
(151) 17/12/2018
(732) CRISTIAN-SAMUEL MUICĂ,

STR. MĂRĂŞTI NR. 24, JUDEŢUL
CARAŞ-SEVERIN, REŞIŢA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)

PRO7 EDUCAŢIE
Programul de instruire al

învăţătorilor de Şcoală
Duminicală - Proverbe 22:6

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 01.03.15;
20.07.02; 26.01.16; 27.05.01; 27.07.01

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

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

───────
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(210) M 2018 08505
(151) 17/12/2018
(732) IMEDICA SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 141D, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dan free

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
şi materiale de pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi ( materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou ( cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
( cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.

───────

(210) M 2018 08507
(151) 17/12/2018
(732) IMEDICA SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI NR. 141D, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DONEFREE

(531) Clasificare Viena: 24.17.20; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (RGB
77,173,50), albastru (RGB 0,76,105)

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

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.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
şi materiale de pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi ( materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou ( cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ.

───────
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(210) M 2018 08508
(151) 17/12/2018
(732) ASOCIATIA PEOPLE ARE

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

(540)
ROCK'N'SAT

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

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

───────

(210) M 2018 08509
(151) 17/12/2018
(732) TIBERIU AUREL BOGHICI , STR.

SPĂTAR MIHAIL CANTACUZINO
NR. 1, JUD. PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ALTBAR

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 08510
(151) 17/12/2018
(732) UNIVERSITATEA NICOLAE

TITULESCU DIN BUCURESTI,
CALEA VĂCĂREŞTI NR. 185,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040051,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual ROŞ VIOREL,
BD. MIRCEA VODĂ NR. 35, BL.
M27, ET. 6, AP. 16-18, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LEX ET SCIENTIA
INTERNATIONAL JOURNAL

- LESIJ Nicolae Titulescu
University of Bucharest

(531) Clasificare Viena: 01.05.15; 01.05.23;
09.07.05; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.14

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

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

16. Sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole de papetărie şi accesorii
educative (ustensile de scris şi ştampilat,
echipament pentru imprimare şi legare,
echipament pentru educaţie/învăţământ, albume
foto şi albume pentru colecţionari), produse de
imprimerie (cărţi), hârtie şi carton.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare (servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare a
produselor, servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, servicii de asistenţă şi consultanţă
pentru publicitate, marketing şi promovare),
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare.
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36. Servicii financiare, monetare şi bancare
(strângere de fonduri şi sponsorizare financiară).
41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive, organizare de conferinţe, expoziţii
şi concursuri, servicii de bibliotecă, servicii
educative şi de instruire.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2018 08511
(151) 17/12/2018
(732) Cristian-Samuel Muică, STR.

MĂRĂŞTI NR. 24, JUD. CARAS-
SEVERIN, REŞIŢA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)

ŞCOALA PĂRINŢILOR
CREŞTINI Proverbe 22:6

(531) Clasificare Viena: 05.01.15; 05.01.16;
20.07.02

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

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

───────

(210) M 2018 08513
(151) 17/12/2018
(732) Daniela Barbura, STR. JOZSEF

ATTILA NR. 4, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)

Talantul în Negoţ
CONCURSUL BIBLIC

Proverbe 3:21 Psalmul 119:9

(531) Clasificare Viena: 20.07.02; 24.13.02;
24.13.21; 24.13.25; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02

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

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

───────
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(210) M 2018 08514
(151) 17/12/2018
(732) CRISTIAN BALINT, CALEA

BUCUREŞTILOR NR. 305A11,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

KTV

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2018 08518
(151) 17/12/2018
(732) URBAN COFFEE S.R.L., STR.

PIATA OVIDIU NR. 11, SPATIU
COMERCIAL CAM1, BLOC A,
SCARA B,
PARTER, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Hypso 25

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2018 08519
(151) 17/12/2018
(732) DAVID STONE ACTIV SRL, ŞOS.

GIURGIULUI NR. 124, SECTOR 4
, BUCUREŞTI , 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)

Restaurant Marul de aur

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.07.13; 05.03.13; 05.03.14

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

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

───────
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(210) M 2018 08520
(151) 17/12/2018
(732) TMS PENSIUNE SRL, STR. FS

NR. 344, JUD. MARAMUREŞ,
BUDEŞTI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

POIANA CREASTA
COCOSULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
06.01.04; 01.07.01

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de hotel,
pensiuni şi restaurante.

───────

(210) M 2018 08521
(151) 17/12/2018
(732) PAUL CEZAR FLOREA, STR.

VREJULUI NR. 21, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Historic PAPER TREASURES
& COLLECTIBLES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12; 26.04.07; 26.04.16; 20.07.01;
25.01.19

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

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

───────

(210) M 2018 08522
(151) 17/12/2018
(732) Intercontinental Great Brands

LLC, 100 DEFOREST AVENUE,
EAST HANOVER, 07936, NEW
JERSEY, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
Vibrează de prospețime!

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

30. Produse de cofetărie nemedicinale, dulciuri,
inclusiv lemn dulce (dulciuri), caramele,
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bomboane gumate și jeleuri (cofetărie), gumă de
mestecat și gumă de făcut baloane.

───────

(210) M 2018 08523
(151) 17/12/2018
(732) DANIEL ALBU, STR. INTRAREA

CĂPITAN GHEORGHE
PREOTESCU NR. 6, AP. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
GEORGE MATEI, STR.
PRINCIPALĂ, JUD. TELEORMAN,
COMUNA VIDELE, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
DXFMRO

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

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2018 08524
(151) 17/12/2018
(732) VASILE MIHĂESCU, BDUL.

INDEPENDENȚEI NR. 24, BL. Y3,
ET. 9, AP. 54, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
HIPNOACUPUNCTURA

ENERGETICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire.
44. Servicii de terapie.

───────

(210) M 2018 08525
(151) 17/12/2018
(732) VASILE MIHĂESCU, BDUL.

INDEPENDENȚEI NR. 24, BL. Y3,
ET. 9, AP. 54, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
HIPNO-ACUPUNCTURA

ENERGETICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire.
44. Servicii de terapie.

───────

(210) M 2018 08526
(151) 17/12/2018
(732) SPARTANII DIN SUD SRL, STR.

PRELUNGIREA BUCUREȘTI
NR. 32, BL. H24, SC. F, ET. 4, AP.
14, JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

SPARTANII DIN SUD

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
26.01.21; 27.05.24

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────
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(210) M 2018 08527
(151) 17/12/2018
(732) SC XENTERPRO SRL, ALEEA

HORTENSIEI NR. 14, BL. R2,
SC. B, ET. 4, AP. 40, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

XENTERPRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
117-15C)

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
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.
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 08528
(151) 17/12/2018
(732) S.C. LABORATOARELE

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

(540)
GINOSEPT TROFIC

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

5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare și produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loțiuni, soluții și băuturi din
plante medicinale.

───────


