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Cereri Mărci publicate în 22/08/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05317 14/08/2018 SOCIETATEA INTERPROD

INVEST SRL
Ferma DIN 1963 Periş GUSTUL
CUNOSCUT

2 M 2018 05319 14/08/2018 GHERGHE BOGDAN NICOLAE AUTO CLINIC

3 M 2018 05320 14/08/2018 GABRIEL MITEL TOTU Wedding Booking

4 M 2018 05321 14/08/2018 SC SELARI INVESTMENTS
SRL

Taupe BISTRO CAFFE

5 M 2018 05322 14/08/2018 BOM GUSTO SRL Bonne Cuisine - Gătim pentru
tine! Established 2018

6 M 2018 05323 14/08/2018 INTERNATIONAL ZINI GROUP
SECURITY SRL

INTERNATIONAL ZINI GROUP
SECURITY

7 M 2018 05324 14/08/2018 CALIN LAURENTIU POPESCU MAIDAN Inspired by life

8 M 2018 05325 14/08/2018 MEDIKA BROADCAST
CHANNEL SRL

JURNAL DE VIAŢĂ

9 M 2018 05326 14/08/2018 THE PEACH TREE SRL STORIA CUCINA CENTRALE

10 M 2018 05327 14/08/2018 Bunge ZRT. floriol

11 M 2018 05328 14/08/2018 YZ FOREVER IMPEX S.R.L. YZ IMPREUNA SINCE 1988

12 M 2018 05329 14/08/2018 YZ FOREVER IMPEX S.R.L. YZ IMPREUNA SINCE 1988

13 M 2018 05330 14/08/2018 S.C. VENUS AUTO TRADING
S.R.L

SEP VOPSELE, FIRNISURI
SUBSTANTE PROTECTIE
SPRAY

14 M 2018 05331 14/08/2018 SC LUCILUX SRL HOTEL RESTAURANT CASA
DE PIATRA

15 M 2018 05332 14/08/2018 SC OSTERIA DI SAMI SRL La Samuelle by Chef Sami
Corodianu

16 M 2018 05333 14/08/2018 FUNDATIA ARTERA mives emberek sokadalma
serbările meșteșugarilor - festival
of folk arts

17 M 2018 05334 14/08/2018 SC LIV-COMAL SRL SC LIV-COMAL SRL

18 M 2018 05335 14/08/2018 SC INFOFARM S & I SRL MENTHOCALM

19 M 2018 05336 14/08/2018 BERARIA H SRL YT yellow TICKETS COD
GALBEN DE DISTRACȚIE

20 M 2018 05337 14/08/2018 FERTINOVA SRL StiMAX

21 M 2018 05338 14/08/2018 NOVARTIS AG PLANTEXIR

22 M 2018 05339 14/08/2018 MADALIN DANIEL
CONSTANTIN

ReHabit
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 05341 14/08/2018 Madalin Daniel Constantin thenaturalmethod

24 M 2018 05343 16/08/2018 GEORGE-COSTIN RUSU R Festivalul Medieval al Cetății
Râșnov

25 M 2018 05344 16/08/2018 ASOCIATIA CONSTANTA
ALTFEL

Constanta altfel

26 M 2018 05345 16/08/2018 S.C. CORNER MEDICAL
CENTER S.R.L.

ORTOKINETIC

27 M 2018 05346 16/08/2018 LAURA-IOANA PANDOR-IVINIŞ CU COPIII LA POVEŞTI

28 M 2018 05348 17/08/2018 SC SOLOONLINE SRL Solo Air AROMA NATURE

29 M 2018 05349 17/08/2018 S.C. IANY PROCONS S.R.L Iany Procons

30 M 2018 05350 17/08/2018 SPYRO-NET SRL R RoyalGirls

31 M 2018 05351 17/08/2018 AUTOCURAT FLOTE AUTO
SRL

carcentric

32 M 2018 05352 17/08/2018 GREIGE FABRIC SRL GREIGE

33 M 2018 05354 17/08/2018 ZOLTAN KIBEDI Bee coffee to go

34 M 2018 05355 17/08/2018 PRIVACY & DATA
PROTECTION SRL

PRIVACYFORE

35 M 2018 05356 17/08/2018 DRINK ZONE SRL LICORI ȘI TABIETURI Băuturi
alese și Delicatese

36 M 2018 05357 19/08/2018 DIANA CERNAT
Andrei Dumitriu

GRAAN
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(210) M 2018 05317
(151) 14/08/2018
(732) SOCIETATEA INTERPROD

INVEST SRL, SOSEAUA DE
CENTURA NR. 2-4, JUDEŢ ILFOV,
SAT TUNARI, TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Ferma DIN 1963 Periş
GUSTUL CUNOSCUT

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.03; 03.04.18; 03.04.26;
06.19.11; 06.19.16

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

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 05319
(151) 14/08/2018
(732) GHERGHE BOGDAN NICOLAE,

STR. CARBUNILOR NR. 14, AP.
1, JUDEŢ 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)

AUTO CLINIC

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.13.01; 24.13.22

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

clase:
35. Regruparea în avantajul ternilor a pieselor
pentru automobile (exceptând transportul lor),
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin showroom,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, prezentare de servicii
(promovare), pregătire şi prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, organizare,
coordonare şi planificară târguri şi expoziţii
cu caracter publicitar şi comercial, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizare de
reclame anunţuri publicitare publicitate online,
promoţii, informaţii comerciale, publicitate în
aer liber, servicii de vânzare cu amănuntul/
referitoare la piese pentru automobile,
conducere şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, managementul afacerilor, informaţii şi
consiliere comercială pentru clienţi (consiliere
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client), analiza preţului, evaluări ale afacerilor,
recrutarea personalului, funcţii administrative.
37. Servicii de service pentru repararea
şi întreţinerea autovehiculelor, tinichigerie
(reparaţii), întreţinere, service, reparare
de motoare şi electromotoare, informaţii
legate de reparaţii, consultanţă cu privire
la vehicule, reparare de piese de
motoare, montare (instalare) de piese
pentru autovehicule, curăţarea autovehiculelor,
lubrifierea vehiculelor, mentenanţa şi repararea
autovehiculelor, vopsire de interior şi exterior
autovehicule (reparaţii), servicii de instalare,
lăcuirea autovehiculelor (vopsele), reconstruirea
motoarelor uzate sau parţial distruse,
repararea pneurilor şi anvelopelor, vulcanizarea
anvelopelor (reparative), tapisare, reparaţii de
tapiserie, emailare, recondiţionarea ambreiajelor
(reparaţii), reparare de axe pentru vehicule,
înlocuirea ţevilor de eşapamente, reparare de
filtre pentru maşini, electromotoare şi motoare,
instalare de mecanisme de transmisie, reparare
de sisteme de suspensie pentru vehicule,
reglajul şi revizia motoarelor, gresaj de motoare,
recondiţionarea motoarelor de vehicul, revizie
generală (reparaţii) a motoarelor, reparare piese
de motoare, reparare de sistemele frânare
pentru vehicule, staţii de service pentru vehicule
(realimentare şi mentenanţă), construcţie şi
montare de standuri de prezentare, de scene şi
de cabine.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de piese
auto, închirieri de autovehicule, servicii de
limuzine (transport), tractare, asistenţă în caz de
defectare a vehiculelor (transport).
40. Tuning pentru motoare şi electromotoare de
autovehicule.
42. Proiectare de software de calculator pentru
servicii de service si consultanţă cu privire la
repararea si intreţinerea vehiculelor, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
consultanţă cu privire la repararea şi întreţinerea
de vehicule, inspecţia automobilelor terestre
(verificarea stării tehnice pentru circulaţia pe
drumurile publice), dezvoltarea de programe si
de software de calculator, furnizarea de informaţii
despre proiectarea si dezvoltarea de software,
de sisteme şi reţele de calculatoare, dezvoltarea
de soluţii de aplicaţii software de calculator,
crearea şi întreţinerea de site-uri web pentru
telefoane inteligente şi tablete, control de calitate
şi testare, testare de programe, software şi
hardware de calculator, testare de semnale
de telecomunicaţii, servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web, servicii pentru

dezvoltarea de metode de testare, dezvoltarea
şi elaborarea de programe de calculator pentru
procesarea datelor, administrare de servere,
servicii de administrare de site-uri web şi hosting
online pentru terţi, furnizare de baze de date în
domeniul tehnologiei informaţiei, calculatoarelor
şi sistemelor informatice, elaborare de software
de calculator pentru terţi, servicii de software
pentru mobilitate, respectiv servicii de dezvoltare
de software pentru aplicaţii mobile, inclusiv soluţii
client, client/server şi de tip cloud, la comandă, la
pachet sau găzduite, cu asistenţă pentru toate.

───────

(210) M 2018 05320
(151) 14/08/2018
(732) GABRIEL MITEL TOTU, STR.

RANDUNICII NR. 1, BL. 37, AP. 75,
JUDEŢ BRAILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

Wedding Booking

(531) Clasificare Viena: 29.01.05; 27.05.01;
27.05.02; 17.02.02; 17.02.01

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

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

───────
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(210) M 2018 05321
(151) 14/08/2018
(732) SC SELARI INVESTMENTS SRL,

INTR. SELARI NR. 3-5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Taupe BISTRO CAFFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 05322
(151) 14/08/2018
(732) BOM GUSTO SRL, STRADA:

ȘOSEAUAN VÂRTEJULUI,
NUMAR: 31A, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Bonne Cuisine - Gătim
pentru tine! Established 2018

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18; 04.05.21; 26.02.07; 11.01.03;
11.01.04

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 05323
(151) 14/08/2018
(732) INTERNATIONAL ZINI GROUP

SECURITY SRL, STRADA: ALECU
RUSSO, NUMAR: 39, SC. C, AP.
43, JUDET: BACAU, BACAU,
600135, BACĂU, ROMANIA

(540)
INTERNATIONAL ZINI

GROUP SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2018 05324
(151) 14/08/2018
(732) CALIN LAURENTIU POPESCU,

STR. STEFAN HERCE, BL. D, SC.
A, ET. 4, AP. 8, JUDEŢ CARAŞ
SEVERIN, CARANSEBES, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAIDAN Inspired by life

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, curele (accesorii vestimentare).
35. Servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte şi accesorii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de publicitate referitoare la imbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încălţăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălţăminte, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate, marketing şi
promovare.

───────

(210) M 2018 05325
(151) 14/08/2018
(732) MEDIKA BROADCAST CHANNEL

SRL, BD. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 48, JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
BDUL. UNIRII BL. 16C, AP. 12,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
120013, ROMANIA

(540)

JURNAL DE VIAŢĂ

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03

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

38. Telecomunicaţii.
41. Producţie de emisiune de televiziune.

───────
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(210) M 2018 05326
(151) 14/08/2018
(732) THE PEACH TREE SRL, PIAŢA

UNIRII NR. 16, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

STORIA CUCINA CENTRALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de import -export, regruparea în avantajul
terţilor a diverselor produse, în mod special a
celor alimentare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă, prin mijloace electronice şi
prin intermediul caselor de comenzi.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant și bar, restaurant cu auto-servire,
servicii de catering de alimente și băuturi, servicii
oferite de snack-bar-uri.

───────

(210) M 2018 05327
(151) 14/08/2018
(732) Bunge ZRT., VÁCI ÚT 33,

BUDAPESTA, 1134, UNGARIA
(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL

PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

floriol

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.02

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

clase:
29. Uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 05328
(151) 14/08/2018
(732) YZ FOREVER IMPEX S.R.L., STR.

LAVIŢEI NR. 7, CAM. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
YZ IMPREUNA SINCE 1988

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

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

───────
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(210) M 2018 05329
(151) 14/08/2018
(732) YZ FOREVER IMPEX S.R.L., STR.

LAVIŢEI NR. 7, CAM. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

YZ IMPREUNA SINCE 1988

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01

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

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

───────

(210) M 2018 05330
(151) 14/08/2018
(732) S.C. VENUS AUTO TRADING

S.R.L, STR. FRUCTELOR
NR.17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SEP VOPSELE,
FIRNISURI SUBSTANTE

PROTECTIE SPRAY

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 21.03.01;
26.01.18; 26.03.04; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 05331
(151) 14/08/2018
(732) SC LUCILUX SRL, STR.

HUMORULUI NR. 961 A, COMUNA
ŞCHEIA, JUDEŢUL SUCEAVA,
SAT SFÂNTU ILIE, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

HOTEL RESTAURANT
CASA DE PIATRA

(531) Clasificare Viena: 05.05.02; 25.01.13;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

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

───────
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(210) M 2018 05332
(151) 14/08/2018
(732) SC OSTERIA DI SAMI SRL,

STR. TATULESTI NR. 9, BL. 85,
SC. 4, ET. 1, AP. 49, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

La Samuelle by Chef
Sami Corodianu

(531) Clasificare Viena: 05.07.14; 25.01.19;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.02

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

43. Servicii oferite de restaurante, baruri şi
cafenele.

───────

(210) M 2018 05333
(151) 14/08/2018
(732) FUNDATIA ARTERA , STR.

CADISENI NR. 3, JUDEȚUL
HARGHITA, ODORHEIUL
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

mives emberek sokadalma
serbările meșteșugarilor

- festival of folk arts

(531) Clasificare Viena: 27.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 02.09.14

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

41. Activități culturale și sportive, tabere de
creație, expoziții, reuniuni, seminarii, conferințe,
care au principal scop păstrarea și propagarea
cunoștințelor tradiționale din domenii diverse
(educative), educație și instruire.

───────

(210) M 2018 05334
(151) 14/08/2018
(732) SC LIV-COMAL SRL, STR.

MILCOV NR. 98, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
SC LIV-COMAL SRL

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

41. Servicii de școli de șoferi (instruire).
───────
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(210) M 2018 05335
(151) 14/08/2018
(732) SC INFOFARM S & I SRL, STR.

DECEBAL NR. 42, JUDEŢUL ALBA,
SEBEŞ, ALBA, ROMANIA

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

(540)
MENTHOCALM

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

5. Produse farmaceutice de uz uman, preparate
medicinale și farmaceutice, preparate naturale
de uz farmaceutic și preparate farmaceutice.

───────

(210) M 2018 05336
(151) 14/08/2018
(732) BERARIA H SRL, STR. KISELEFF

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

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

(540)

YT yellow TICKETS COD
GALBEN DE DISTRACȚIE

(531) Clasificare Viena: 26.11.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb

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

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

───────

(210) M 2018 05337
(151) 14/08/2018
(732) FERTINOVA SRL, STR. INTRAREA

PARFUMULUI NR. 4, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030842,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

StiMAX

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
26.02.07; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
2068U), verde

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

1. Extracte de alge marine folosite ca
fertilizant (îngrășăminte), extract de alge
utilizat ca stimulator de creștere pentru
plante (îngrășăminte), preparate fertilizante
(îngrășăminte), fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), învelișuri din
semințe (fertilizanți), fertilizanți chimici de
faină de pește, îngrășământ foliar, turbă
(îngrășământ), îngrășământ marin, compost
(îngrășământ), cianamidă calcică (îngrășământ),
digestat organic (îngrășământ), făină de oase
(îngrășământ), compost de câmp (îngrășământ),
praf de sânge (îngrășământ), mulci pentru
îmbogățirea solului (îngrășământ), îngrășământ
cu silicat de calciu, îngrășământ cu sulfat de
amoniu, îngrășământ pentru plante crescute
înghiveci, îngrășăminte naturale, îngrășăminte,
Îngrășăminte chimice, îngrășăminte organice,
îngrășăminte anorganice, alge marine
(îngrășăminte), aditivi chimici pentru
îngrășăminte, îngrășăminte cu microorganisme
adăugate, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, medii de creștere, îngrășăminte
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și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, acizi chimici pentru uz
agricol, acizi chimici derivați din surse vegetale,
compoziții chimice care conțin derivați din acizi
humici, humus, îngrășăminte sub formă de
humus utilizate pentru îngrijirea peluzelor.
31. Miceliu de uz agricol (răsaduri), semințe
pentru plantare acoperite cu îngrășăminte.
44. Servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ artificial în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de îngrășământ
natural în agricultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2018 05338
(151) 14/08/2018
(732) NOVARTIS AG , SWITZERLAND ,

BASEL, 4002, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
PLANTEXIR

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman, si
anume bronholitice si antiasmatice, preparate
din plante pentru uz medical.

───────

(210) M 2018 05339
(151) 14/08/2018
(732) MADALIN DANIEL CONSTANTIN,

STR. TIMONIERULUI NR. 17,
BL. 2, SC. 1, AP. 5. SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061173,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ReHabit

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

9. DVD-uri pre-înregistrate pentru fitness.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii sportive și de
fitness, servicii ale cluburilor de fitness,
consultanță în materie de fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, sport și fitness,

servicii ale unui antrenor personal (fitness),
servicii oferite de centrele de fitness,
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii de formare în domeniul fitnessului,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
fitness, servicii furnizate de către cluburile de
fitness, servicii de pregătire pentru menținerea
condiției fizice (fitness), servicii ale cluburilor
de sănătate (sănătate și fitness), servicii de
consiliere pentru menținerea condiției fizice
(fitness), coaching sportiv (instruire), organizare
de cursuri de nutriție, cursuri de nutriție,
nemedicale, servicii de educație în materie de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției.
44. Consultanță în nutriție, consiliere legată de
nutriție, consultanță legată de nutriție, furnizare
de informații referitoare la nutriție, consultanță
în domeniul nutriției și al dietelor, servicii
de consultanță legate de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, furnizare de
informații despre suplimente
dietetice și nutriție, servicii de consiliere și
consultanță în domeniul nutriției.

───────

(210) M 2018 05341
(151) 14/08/2018
(732) Madalin Daniel Constantin, STR.

TIMONIERULUI NR. 17, BL. 2, SC.
1, AP. 5, BUCURESTI, 061173,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
thenaturalmethod

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

9. DVD-uri pre-înregistrate pentru fitness.
10. Aparate pentru recuperare fizică, pentru uz
medical.
16. Manuale (tipărituri) cu instrucțiuni pentru
echipamente de fitness.
41. Sport și fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, pregătire în
domeniul fitnessului, consultanță în materie de
fitness, servicii ale cluburilor de fitness, servicii
sportive și de fitness, servicii ale unui antrenor
personal (fitness), servicii oferite de centrele
de fitness, antrenamente pentru sănătate și
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizarea
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de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness), servicii de consiliere pentru menținerea
condiției fizice (fitness), furnizare de informații cu
privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online,
cursuri de nutriție, nemedicale (instruire), servicii
educative în domeniul nutriției, servicii de
educație în materie de nutriție.
44. Consultanță în nutriție, consiliere legată
de nutriție, consultanță legată de nutriție,
consultanță profesională în materie de nutriție,
servicii de consultanță legate de nutriție,
furnizare de informații referitoare la nutriție,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție, servicii de consiliere și
consultanță în domeniul nutriției, furnizare de
centre de recuperare fizică.

───────

(210) M 2018 05343
(151) 16/08/2018
(732) GEORGE-COSTIN RUSU, ALE.

SCROVIŞTEA NR. 15A, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

R Festivalul Medieval
al Cetății Râșnov

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.21; 24.01.03; 24.01.15;
24.01.18; 29.01.15

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

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05344
(151) 16/08/2018
(732) ASOCIATIA CONSTANTA ALTFEL,

STR. PESCARILOR NR. 7,
BL. MZ3, ET. 2, AP. 9, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Constanta altfel

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.01.05; 05.01.16; 02.09.14;
02.09.15

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

clase:
41.  Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 05345
(151) 16/08/2018
(732) S.C. CORNER MEDICAL CENTER

S.R.L., STR. BITOLIA NR- 44,
PARTER, LOT. 2, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ORTOKINETIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 02.01.08; 02.01.23

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii medicale
oferite de clinici medicale, consultații
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informații și
noutăți în domeniul medicinei.

───────

(210) M 2018 05346
(151) 16/08/2018
(732) LAURA-IOANA PANDOR-IVINIŞ,

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 21,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

CU COPIII LA POVEŞTI

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 02.05.01; 02.09.14; 01.03.15;
01.05.01; 02.09.01; 01.05.25; 08.01.16;
08.01.18; 08.01.24; 20.07.01; 20.07.02;
07.01.01; 07.01.25; 24.09.07; 24.01.13

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

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 05348
(151) 17/08/2018
(732) SC SOLOONLINE SRL, SPLAIUL

UNIRII NR. 9, BL. 3, ET. 7, AP.
42, , POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Solo Air AROMA NATURE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 03.13.01; 03.13.24

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

clase:
3. Produse de parfumerie, uleiuri esenţiale.

───────

(210) M 2018 05349
(151) 17/08/2018
(732) S.C. IANY PROCONS S.R.L, STR.

AURORA NR. 6D, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

Iany Procons

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 01.05.01; 01.05.02; 01.05.04;
07.11.10

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05350
(151) 17/08/2018
(732) SPYRO-NET SRL, STR. ION

SULEA NR. 7B, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

R RoyalGirls

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 25.01.10; 25.01.13;
26.01.18

(591) Culori revendicate:mov, maro, galben,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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38. Telecomunicatii, Furnizarea accesului la un
portal de video-sharing, furnizarea accesului de
telecomunicatii la continut video si audio furnizat
printr-un serviciu online de video la cerere,
furnizarea de camere de chat online pentru
retelele sociale, servicii de chatroom pentru
retele sociale.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităţi
sportive si culturale, producţie audio, video si
multimedia, prestări de servicii artistice şi de
divertisment.

───────

(210) M 2018 05351
(151) 17/08/2018
(732) AUTOCURAT FLOTE AUTO

SRL, STR. SEMICERCULUI NR.
12, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

carcentric

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
portocaliu, verde, negru, mov

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de
intermediere, regruparea în avantajul terților
a unei varietăți de produse (cu excepția
transportului acestora) permițând clienților să
le vadă și să le cumpere comod, aceste
servicii putând fi furnizate de magazine de

vânzare cu amănuntul, de magazine en-gros,
de distribuitoare automate, prin cataloage de
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau a
programelor de televiziune pentru cumpărături.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.(Solicităm protecție pentru intreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, închirierea
mijloacelor de transport, închiriere de
automobile.
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.
(Solicitam protectie pentru intreaga lista de
servicii incluse in aceasta clasa conform
Clasificarii de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05352
(151) 17/08/2018
(732) GREIGE FABRIC SRL, STR.

UNIRII NR. 13, ET. 1, JUDEȚU
ILFOV, BALOTEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

GREIGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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24. Ţesături şi produse textile, cuverturi de pat
şi feţe de masă. (Solicităm protecție pentru
întreaga lista de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terților a unei varietăți de produse
(cu excepția transportului acestora) permițând
clienților să le vadă și să le cumpere comod,
aceste servicii putând fi furnizate de magazine
de vânzare cu amănuntul, de magazine en-
gros, de distribuitoare automate, prin cataloage
de comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul
site-urilor web sau a programelor de televiziune
pentru cumpărături.

───────

(210) M 2018 05354
(151) 17/08/2018
(732) ZOLTAN KIBEDI, ALEEA HAŢEG

NR. 6, AP. 2, JUDEŢUL MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Bee coffee to go

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 03.13.24;
25.07.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
3945C), negru

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2018 05355
(151) 17/08/2018
(732) PRIVACY & DATA PROTECTION

SRL, STR. ALBA IULIA NR. 16,
JUDEŢUL ILFOV, PASĂREA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PRIVACYFORE

(531) Clasificare Viena: 26.11.11; 26.11.21;
24.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (RGB
2,116,83), gri (rgb 102, 102, 102)

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

35. Consultanţă în managementul datelor
personale, administrație comercială, consultanţă
în afaceri comerciale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale și
a persoanelor, servicii de securitate privind
protecţia datelor personale.

───────
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(210) M 2018 05356
(151) 17/08/2018
(732) DRINK ZONE SRL, STRADA:

CALEA DOROBANTILOR,
NUMAR: 116, JUDET: CLUJ ,
CLUJ-NAPOCA, 400609, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

LICORI ȘI TABIETURI
Băuturi alese și Delicatese

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 19.07.01; 19.08.02; 11.03.02;
11.01.14; 27.03.15

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

clase:
35. Servicii de promovare şi vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii) în magazine, prin
catalog, prin internet şi prin orice alt mijloc,
vânzare cu amănuntul de băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), în magazine, pe internet şi prin
corespondenţă, regruparea în avantajul terţilor a
băuturilor alcoolice, cu excepţia berii (exceptând
transportul lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod , servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terţi
(achiziţie de bunuri pentru alte întreprinderi),
organizare de evenimente de comunicaţie
promoţională, de ceremonii, de expoziţii, de
saloane, de operaţiuni de fidelizare a clientelei,
toate aceste servicii fiind în scop comercial sau
publicitar, servicii de import-export.
39. Servicii de distribuţie (transport) de băuturi,
respectiv de băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
ambalarea, depozitarea, transportul şi distribuţia

mărfurilor constând din produsele indicate la
clasa 35.
41. Organizare şi coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare şi coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative.
43. Servire de băuturi alcoolice (alimentare
publică) , asigurarea de hrană şi băuturi,
spaţii pentru festivităţi şi facilităţi temporare
de reuniuni, servicii ale barurilor, servicii de
catering, bufete cu autoservire, restaurante
cu autoservire, servicii de alimentaţie publică,
servicii de cocktail bar, furnizare de alimente şi
băuturi în restaurante şi baruri.

───────

(210) M 2018 05357
(151) 19/08/2018
(732) DIANA CERNAT, STRADA: ION

BAIESU, NUMAR: 21B, JUDET:
ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA
Andrei Dumitriu, STRADA: STR.
FOISORULUI, NUMAR: 5, BL. F3C,
SC. A, ET. 5, AP. 24, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRAAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 05.03.13; 05.03.15; 05.03.17;
05.09.19; 05.07.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────



Erată 

Referitor la depozitele M2018/04678 şi M2018/04680 din data de 16.07.2018, publicate în data de 

23.07.2018, clasele aferente acestor depozite, sunt: 

Clasa 1: Produse chimice pentru utilizare în laboratoare, industrie, știință și cercetare; siliconi, 

polimeri din silicon, amine de silicon și emulsii de silicon destinate utilizării la fabricarea de preparate/ 

produse farmaceutice, agenților de administrare de medicamente, dispozitive medicale, cosmetice, 

produse de îngrijire a pielii, produse pentru îngrijirea personală, produse pentru îngrijirea sănătății, 

produse electronice, produse optoelectronice, produse aerospațiale, produse de apărare, materiale 

plastice, cauciuc, acoperiri (coatings), umpluturi (fillers), adezivi, lubrifianți și materiale de etanșare ( 

sealants); produse chimice în ambalaje securizate folosite în laboratoare, industrie, știință și 

cercetare; produse chimice folosite în industriile farmaceutice, bio-farmaceutice, de mediu, de 

îngrijire a sănătății, în științele vieții, în industriile nutraceutice, în industria electronică, în industriile 

fotovoltaice, în industriile semiconductoare, în industria alimentară, în industria băuturilor și în 

industriile produselor chimice fine; produse chimice și aditivi destinate utilizării la fabricarea 

alimentelor, băuturilor, fabricarea afișajelor cu ecran plat, semiconductorilor, dispozitivelor 

fotovoltaice, nutraceuticelor, produselor farmaceutice, produselor bio-farmaceutice, produselor 

chimice fine, dispozitivelor electronice și microelectronice; produse chimice și aditivi în ambalaje 

securizate destinate utilizării la fabricarea de alimente, de băuturi, fabricarea afișajelor cu ecran plat, 

semiconductorilor, dispozitivelor fotovoltaice, nutraceuticelor, produselor farmaceutice, produselor 

bio-farmaceutice, produselor chimice fine, dispozitivelor electronice și microelectronice; substanțe 

chimice pentru conservarea alimentelor; produse chimice de laborator de știință și de testare, și 

anume: soluții volumetrice de precizie pentru testarea eșantioanelor de reactivi, soluții standard de 

referință ale metalelor pentru testare, produse chimice generale de reacție pentru tratarea sau 

procesarea probelor de testare, produse chimice pentru prelucrarea probelor de țesut patologic; 

agenți de deshidratare pentru scopuri industriale; produse chimice de laborator, și anume: un reactiv 

de anticorpi utilizat pentru detectarea antigenilor în analizele de celule și țesuturi pentru utilizarea în 

diagnosticul în vitro; soluții chimice pentru îndepărtarea peliculei și îndepărtarea reziduurilor din plăci 

de siliciu; produse chimice pentru cromatografie; produse chimice pentru utilizare în procesele de 

fabricare biotehnologică.  

Clasa 3: Produse de curăţare universale; produse de curăţare utilizate în industriile farmaceutice şi 

biofarmaceutice pentru utilizare în laboratoare şi medii de producţie, pentru scopuri generale de 

curăţare, şi anume, pentru curăţarea materialelor prime, recipientelor, mănuşilor, vaselor de transfer, 

echipamentelor de procesare, rezervoarelor, cărucioarelor, blaturilor, pereţilor şi pardoselilor; 

produse/ preparate de curăţare pentru echipamente ştiinţifice.  

Clasa 5: Produse farmaceutice; preparate chimice de uz farmaceutic, medical, veterinar, preparate 

chimico-farmaceutice; reactivi chimici în scopuri medicale sau veterinare; preparate sanitare pentru 

scopuri medicale; produse chimice pentru folosire în laborator pentru scopuri medicale; seturi de 

diagnostic constând în principal din anticorpi monoclonali, tampoane şi reactivi pentru utilizare în 

testarea bolilor; preparate pentru dezinfectarea mâinilor; reactivi chimici pentru uz medical sau 



veterinar; sanitizatori de mâini; preparate de dezinfectare pentru uz comercial şi industrial; servetele 

dezinfectante; mărgele magnetice şi nemagnetice din metal, sticlă, ceramică sau plastic pentru scopuri 

microbiologice, medicale sau veterinare.  

Clasa 7: Distribuitoare automate.  

Clasa 9: Coloane cromatografice; aparate cromatografice de uz în laborator; aparate ştiinţifice de 

laborator, şi anume, coloane de extractie în faza solida şi dispozitive care utilizează sorbanţi 

cromatografici pentru extracţ amestecătoare, componente de sticlă şi sticlărie pentru laborator, 

articole plastice pentru laborator, lame de microscop, termometre; ochelari şi măşti de protecţie; 

mănuşi de plastic de unică folosinţă pentru laborator; mănuşi de latex de unică folosinţa pentru 

laborator; recipiente de pipete; ochelari de protecţie; sorţuri de protecţie de uz de laborator; 

centrifuge de laborator; instrumente, echipamente şi aparate ştiinţifice, şi anume: pungi de gunoi 

pentru eliminarea deşeurilor de laborator periculoase; pahare de laborator; sticle de laborator; tuburi 

de centrifuge; suporturi şi rafturi pentru centrifuge; clame pentru utilizare cu sticlărie de laborator şi 

echipament de laborator; sticlărie de laborator, şi anume, biurete; suporturi pentru sticlăria de 

laborator, şi anume, suporturi pentru biurete şi pâlnii; suporturi pentru coloane cromatografice şi 

stâlpi de suport; perii de laborator; colorimetre, şi anume dispozitive sensibile la lumină pentru 

măsurarea culorilor; cilindri gradaţi de laborator; sticlărie gradată de laborator; dulapuri şi cutii de 

deshidratare pentru laborator; flacoane de laborator; suporturi pentru flacoane de laborator; inele 

pentru flacoane de laborator; coşuri de laborator; filtre pentru uz de laborator; produse din sticlărie 

sterile; aparate de manipulare a eşantioanelor sterile şi nesterile, şi anume: cupe de laborator, linguri, 

cleşti, spatule, polonice, răzuitoare şi cuţite; cutii pentru mănuşi, şi anume, unităţi de izolare pentru uz 

de laborator; recipiente de siguranţă din polipropilenă şi polietilenă pentru uz de laborator; pipete; 

pompe de pipete; consumabile de laborator, şi anume: vârfuri pentru pipete, rafturi pentru susţinerea 

şi uscarea articolelor de laborator din sticlă; sifoane de laborator; pompe de vid şi manuale pentru 

incendii; bare de amestecare şi bare de reţinere (de recuperare) pentru laborator; shakere şi 

platforme de scuturare pentru utilizare în laborator; dopuri din plastic şi din sticlă pentru sticlăria de 

laborator; tăvi şi containere de laborator nemetalice, şi anume: dulăpioare de depozitare, tăvi şi vase 

de retenţie şi tăvi de colectare a probelor; tuburi pentru utilizare cu echipament de laborator; 

fittinguri, şi anume conectori dentru tuburi pentru utilizare cu echipament de laborator; coşuri, şi 

anume coşuri din polipropilenă şi coşuri acoperite cu epoxid pentru scufundarea, împingerea, 

transportul şi depozitarea articolelor de sticlă de laborator; cricuri de laborator, şi anume, standuri 

reglabile pentru susţinerea echipamentelor de laborator la înălţimi variabile; vase de evaporare; 

microscoape; huse pentru microscoape; suporturi pentru lamele pentru microscoape; cutii pentru 

lamele pentru microscoape; învelitori de acoperire pentru lamele pentru microscoape; cutii de 

depozitare la rece, şi anume: răcitoare pentru stocarea şi transportul probelor de laborator; ochelari 

de protecţie; scuturi de stropire; solutii şi staţii sterile de spălare a ochilor; şorţuri de protecţie; 

mănuşi de protecţie; containere pentru gunoi şi pentru scurgere de laborator; sticle de spălat pentru 

laborator pentru distribuirea solvenţilor; mobilier de laborator; instrumente de laborator, şi anume: 

cutii luminoase pentru analiza electroforezei gelurilor, diapozitivelor (lamelelor), plăcilor petri (vase 

de cultură celulară) şi a foliilor transparente; echipamente şi consumabile de laborator, şi anume; 



calipere (etriere), balanţe de de precizie, valve de control pentru reglarea debitului de gaze şi lichide, 

barometre; incubatoare cu temperatură constantă pentru utilizare în laborator; aparate de distilare în 

scopuri ştiinţifice; plăci petri (vase de cultură celulară); aparate de cultură de celule pentru utilizare în 

laborator, şi anume, vase de cultură celulară, recipient de cultură de ţesut şi contoare de celule; 

aparate de electroforeză care nu sunt folosite în scopuri medicale; ecrane de protecţie pentru faţă; 

aparate şi instrumente tehnice de măsurare, testare şi control pentru măsurarea, testarea şi controlul 

temperaturii, presiunii, cantităţii şi concentraţiei de gaze şi lichide; contoare de debit (debimetre); 

congelatoare de laborator pentru conservarea criogenică; respiratoare (aparate de respirat), altele 

decât pentru respiraţia artificială; echipamente de laborator, şi anume, carcase de fum fără duze; 

cuptoare de uz în laborator; hidrometre; higrometru; refractometre; electrozi; amestecătoare şi 

agitatoare magnetice pentru uz de laborator; aparate de reglare de temperatură pentru echipamente 

de laborator; mărgele magnetice şi nemagnetice din metal, sticlă ceramică sau plastic pentru uz 

ştiinţific de laborator; dispozitive de manipulare a fluidelor, şi anume sisteme de pungi de unică 

folosinţă utilizate pentru aplicaţii de bioprocesare de unică folosinţă şi părţi şi accesorii de laborator 

pentru acestea; echipamente de laborator, şi anume, sisteme de unică folosinţă, care constau în 

principal dintr-o combinaţie de tuburi, furtunuri, componente turnate, închizători, sigilii şi/sau dopuri; 

echipamente de laborator, şi anume, tuburi de eşantionare sterile de unică folosinţă, pungi de probă, 

pungi de pernă pentru recuperarea fluidelor şi garnituri de rezervoare; echipamente de laborator, şi 

anume, sticle de unică folosinţă, flacoane, capace de capat, conectori şi ansambluri pentru acestea; 

articole de laborator de unică folosinţă, şi anume, plăci, coloane,cuve, vârfuri de pipete, tuburi de 

testare, tuburi de stocare, vase de stocare a probelor, sticle şi recipient; sticle şi recipente, 

echipamente de laborator, şi anume, colectoare de sticle; echipamente de laborator pentru 

prelucrarea produselor biofarmaceutice, şi anume, un sistem de filtrare cu debit tangenţial care 

cuprinde o pompă şi un filtru de debit tangenţial; bioreactoare pentru uz de laborator.  

Clasa 11: Aparate de deshidratare pentru uz de laborator; arzătoare Bunsen pentru uz de laborator; 

aparate de încălzire cu apă caldă; aparate de răcire pentru uz de laborator, aparate de congelare 

pentru uz de laborator; evaporatoare de răcire/aparate de iluminat, de încălzire, de producere a 

aburilor, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilare, de alimentare cu apă și în scopuri sanitare; hote 

de fum; echipamente de laborator, şi anume, încălzitoare electrice pentru baie.  

Clasa 35: Achiziţionarea de contracte de vânzare cu terţi pentru produsele de laborator; consultanţă în 

domeniul managementului afacerilor şi servicii în domeniul produselor de curăţare a camerelor, a 

laboratoarelor şi produselor ştiinţifice, şi anume, gestionarea şi administrarea funcţiilor de birou, 

privind expedierea şi transportul, managementul înregistrărilor de inventar şi procesarea 

administrativă a comenzilor de achiziţie; servicii de management a activelor fizice pentru alţii, având 

ca obiect managementul inventarului în domeniul produselor de curăţare a camerelor, a 

laboratoarelor şi produselor ştiinţifice, inclusiv produse chimice şi reactivi; managementul 

inventarului, şi anume, completarea şi resetarea inventarului şi determinarea stocării optime a 

inventarului; servicii de control al inventarului şi servicii de contabilitate; servicii de management al 

afacerilor, şi anume managementul serviciilor de laborator ştiinţifice, clinice şi farmaceutice pentru 

terţi; servicii de magazin online de vânzare cu amănuntul cu aparatură, echipamente, instrumente şi 



consumabile de laborator; servicii de cercetare contractuală, și anume, cercetare medicală, 

farmaceutică și științifică pentru terți; regruparea în avantajul terților a unei game variate de bunuri 

(cu excepția transportului), permițând clienților să vadă și să cumpere în mod convenabil aceste 

bunuri, toate în domeniul produselor de curățare a camerelor, a laboratoarelor și produselor 

științifice, inclusiv a materialelor științifice (scientific supplies), a produselor chimice și reactivi, 

aparatelor/dispozitivelor științifice (scientific appliances), aparaturii științifice (scientific apparatus) și 

echipamentului de laborator.  

Clasa 40: Fabricarea la comandă de produse din silicon în domeniile farmaceutice și a agenților de 

administrare de medicamente, dispozitive medicale, cosmetice, produse de îngrijire a pielii, produse 

pentru îngrijirea personală, produse pentru îngrijirea sănătății, produse electronice, produse 

optoelectronice, produse comerciale, produse industriale, produse aerospațiale, produse de aparare, 

materiale plastice, cauciuc, acoperiri (coatings), umpluturi (fillers), adezivi, lubrifianți și materiale de 

etanșare (sealants).  

Clasa 42: Servicii de cercetare științifică; servicii de proiectare, inginerie, cercetare, dezvoltare și 

testare în domeniul siliconilor, polimerilor din silicon, aminelor din silicon și emulsiilor din silicon; 

servicii de asistență tehnică pentru produsele fabricate de alții în domeniul produselor de curățare a 

camerelor, a laboratoarelor și produselor științifice, inclusiv produse chimice și reactivi; servicii 

științifice și tehnologice și cercetare precum și proiectare în legătură cu acestea; servicii de cercetare și 

de analiză industrială; consultanță tehnică în domeniul laboratoarelor; servicii de calibrare, și anume 

calibrarea aparatelor, instrumentelor și echipamentelor de laborator pentru terți; servicii de 

laborator, științifice; proiectare și dezvoltare de software de calculator pentru gestionarea serviciilor 

de laborator, științifice, clinice și farmaceutice pentru terți; exploatarea și întreținerea unui depozit de 

materiale biologice (biorepository) pentru scopuri de cercetare științifică și medicală. 


