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Cereri Mărci publicate în 21/05/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02991 14/05/2018 NELFIACOM IMPEX SRL ARIEL

2 M 2018 02992 14/05/2018 NELFIACOM IMPEX SRL KISS

3 M 2018 02993 14/05/2018 NELFIACOM IMPEX SRL ZU

4 M 2018 03035 14/05/2018 HERBALSANA SRL HERBALSANA

5 M 2018 03148 14/05/2018 SC CITY GENERATION SRL Beauty Contest miss CITY
MODELS

6 M 2018 03149 14/05/2018 TIP TOP CLUB SRL TIP TOP

7 M 2018 03154 14/05/2018 ROMCONSULTING
INTERNATIONAL SRL

mood

8 M 2018 03155 14/05/2018 SC CUBIC SRL BIOCARMIX

9 M 2018 03156 14/05/2018 AGENTIA DE DEZVOLTARE
LOCALA ORADEA S.A.

CRESC ORADEA MARE

10 M 2018 03157 14/05/2018 SC CUBIC SRL BIOCUB

11 M 2018 03158 14/05/2018 AGENTIA DE DEZVOLTARE
LOCALA ORADEA S.A.

cresc

12 M 2018 03159 14/05/2018 S.C. REUMA STOP CONSULT
S.R.L.

REUMA CLINIC by Dr. Popescu
SIMONA

13 M 2018 03160 14/05/2018 CAROLI BRANDS SRL creata din apreciere pentru tine

14 M 2018 03161 14/05/2018 SC CUBIC SRL REFIX

15 M 2018 03162 14/05/2018 SC CUBIC SRL AROMIX

16 M 2018 03163 14/05/2018 SC CUBIC SRL MIXAROMA

17 M 2018 03164 14/05/2018 SC AVA MASTER DOLCE SRL Lucky PIZZA

18 M 2018 03165 14/05/2018 REDOMAR SRL RoteHeizung

19 M 2018 03166 14/05/2018 DEY POWER SECURITY SRL DEY POWER SECURITY

20 M 2018 03167 14/05/2018 CHRISTIAN DANIEL MARDAN ANIVERSARIA

21 M 2018 03168 14/05/2018 RYKER SHREDDING SRL RykerShred

22 M 2018 03169 14/05/2018 RYKER SHREDDING SRL RykerShred WE PROTECT
YOUR FUTURE

23 M 2018 03170 14/05/2018 RUXANDRA TEODORA
COTRUŢĂ

Melody school of music

24 M 2018 03171 14/05/2018 TEXACOM INTERNATIONAL
SRL

rangali Ingredients for Life
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 03172 14/05/2018 ANCUTA CAROLINA

DIACONESCU
fi FINANCIAL INTELLIGENCE
ŞTII ÎNAINTEA TUTUROR

26 M 2018 03173 14/05/2018 TONIS TRADE S.R.L. aiwa

27 M 2018 03174 14/05/2018 NOVARTIS AG SAGITARO

28 M 2018 03175 14/05/2018 ASOCIATIA "INSTITUTUL
DE NEURO PROGRAMARE
LINGVISTICA
SOMATOINTERGRATIVA"

INLPSI INSTITUTUL de NEURO
PROGRAMARE LINGVISTICA
SOMATO INTERGRATIVA
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(210) M 2018 02991
(151) 14/05/2018
(732) NELFIACOM IMPEX SRL, STR.

SIDERURGISTILOR NR. 34,
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)
ARIEL

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

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

───────

(210) M 2018 02992
(151) 14/05/2018
(732) NELFIACOM IMPEX SRL, STR.

SIDERURGISTILOR NR. 34,
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)
KISS

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

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

───────

(210) M 2018 02993
(151) 14/05/2018
(732) NELFIACOM IMPEX SRL, STR.

SIDERURGISTILOR NR. 34,
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)
ZU

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

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

───────

(210) M 2018 03035
(151) 14/05/2018
(732) HERBALSANA SRL, STR.

GRIVIŢEI NR. 30, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

HERBALSANA

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
26.01.18; 27.01.02; 29.01.12

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

clase:
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3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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, faină 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).
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
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2018 03148
(151) 14/05/2018
(732) SC CITY GENERATION SRL, STR.

TRAIAN NR. 69-71, ET. 1, AP. 5,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Beauty Contest
miss CITY MODELS

(531) Clasificare Viena: 27.01.01; 27.01.02;
27.01.11; 26.04.18

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

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

───────
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(210) M 2018 03149
(151) 14/05/2018
(732) TIP TOP CLUB SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 1, JUD. TIMIŞ,
SACALAZ, TIMIȘ, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

TIP TOP

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.01; 27.07.04

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

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

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

───────

(210) M 2018 03154
(151) 14/05/2018
(732) ROMCONSULTING

INTERNATIONAL SRL, STR.
GHEŢARILOR NR. 15, ET. 5,
BIROU 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014106, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

mood

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

clase:

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

───────

(210) M 2018 03155
(151) 14/05/2018
(732) SC CUBIC SRL, STR. PRINCIPALĂ

NR. 69, JUD. TULCEA, POȘTA,
827077, TULCEA, ROMANIA

(540)
BIOCARMIX

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

1. Enzime, amestecuri de enzime, destinate
industriei alimentare.

───────

(210) M 2018 03156
(151) 14/05/2018
(732) AGENTIA DE DEZVOLTARE

LOCALA ORADEA S.A., STR.
PRIMARIEI NR. 3, PARTER,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)
CRESC ORADEA MARE

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 03157
(151) 14/05/2018
(732) SC CUBIC SRL, STR. PRINCIPALĂ

NR. 69, JUD. TULCEA, POȘTA,
827077, TULCEA, ROMANIA

(540)
BIOCUB

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

1. Culturi de microorganisme, amestecuri de
culturi, destinate industriei alimentare.

───────

(210) M 2018 03158
(151) 14/05/2018
(732) AGENTIA DE DEZVOLTARE

LOCALA ORADEA S.A., STR.
PRIMARIEI NR. 3, PARTER,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

cresc

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 03159
(151) 14/05/2018
(732) S.C. REUMA STOP CONSULT

S.R.L., STR. MARASESTI NR.
9, BL. 7, SC. A, ET. 3, AP. 16,
JUDEȚUL ARGEȘ, MUNICIPIUL
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

REUMA CLINIC by
Dr. Popescu SIMONA

(531) Clasificare Viena: 24.17.21; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 03160
(151) 14/05/2018
(732) CAROLI BRANDS SRL, BD.

TIMIŞOARA NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, CORP C, BIROU
NR C2, ETAJ 5, SECTORUL
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
creata din apreciere

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și 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
înghețată).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03161
(151) 14/05/2018
(732) SC CUBIC SRL, STR. PRINCIPALĂ

NR. 69, JUD. TULCEA, POȘTA,
827077, TULCEA, ROMANIA

(540)
REFIX

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

1. Amestecuri de alginați destinați industriei
alimentare.

───────

(210) M 2018 03162
(151) 14/05/2018
(732) SC CUBIC SRL, STR. PRINCIPALĂ

NR. 69, JUD. TULCEA, POȘTA,
827077, TULCEA, ROMANIA

(540)
AROMIX

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

30. Arome sau amestecuri de arome și
condimente (mirodenii) destinate industriei
alimentare.

───────

(210) M 2018 03163
(151) 14/05/2018
(732) SC CUBIC SRL, STR. PRINCIPALĂ

NR. 69, JUD. TULCEA, POȘTA,
827077, TULCEA, ROMANIA

(540)
MIXAROMA

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

30. Arome sau amestecuri de arome și
condimente (mirodenii) destinate industriei
alimentare.

───────

(210) M 2018 03164
(151) 14/05/2018
(732) SC AVA MASTER DOLCE SRL,

STR. 23 AUGUST NR. 2, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Lucky PIZZA

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 26.03.01;
26.03.06; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Livrare de alimente de către restaurante
(transport).
43. Servicii de restaurant și bar.

───────
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(210) M 2018 03165
(151) 14/05/2018
(732) REDOMAR SRL, STR. VICTORIEI

NR. 90A, JUDEŢUL MARAMUREŞ,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACŞU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

RoteHeizung

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

clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
cabluri și fire neelectrice din metale comune, mici
articole de fierărie, containere metalice pentru
depozitare sau transport, seifuri.
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, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.

───────

(210) M 2018 03166
(151) 14/05/2018
(732) DEY POWER SECURITY SRL,

STR. MĂRĂŞEŞTI NR. 40, AP. 1,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)
DEY POWER SECURITY

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

37. Servicii de instalare şi întreţinere aparate
electrice şi electronice, a sistemelor de securitate
şi de alarmă.
39. Servicii de transport securizat de bunuri şi
persoane, depozitare.
45. Servicii de investigaţii, de supraveghere, de
pază şi protecţie a bunurilor, a persoanelor
şi colectivităţiilor, agenţii de detectivi şi
activităţi specifice de detectivistică, escortă,
supraveghere nocturnă, cercetări şi anchete
privind persoanele dispărute, consultanţă în
materie de pază şi securitate, pază contra
incendiilor, servicii de monitorizare (pază) şi
intervenţie sisteme de pază şi securitate.

───────

(210) M 2018 03167
(151) 14/05/2018
(732) CHRISTIAN DANIEL

MARDAN, BD. CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 114, BL.
M1/1, SC. 4, ET. 2, AP. 135,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 041454,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ANIVERSARIA
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(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 09.03.13;
26.11.12; 26.11.13; 27.05.21; 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 03168
(151) 14/05/2018
(732) RYKER SHREDDING SRL,

BD. FERDINAND NR. 70, ET.
3, BIROUL 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RykerShred

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau

pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40. Prelucrarea materialelor.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 03169
(151) 14/05/2018
(732) RYKER SHREDDING SRL,

BD. FERDINAND NR. 70, ET.
3, BIROUL 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RykerShred WE
PROTECT YOUR FUTURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii
40. Prelucrarea materialelor.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
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de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 03170
(151) 14/05/2018
(732) RUXANDRA TEODORA

COTRUŢĂ, STR. BABA NOVAC
NR. 16, BL. 23, SC. 2, AP.
57, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Melody school of music

(531) Clasificare Viena: 22.01.10; 22.01.21;
27.05.01; 27.05.02

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

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

───────

(210) M 2018 03171
(151) 14/05/2018
(732) TEXACOM INTERNATIONAL

SRL, ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 227,
BL. A7, PARTER, AP. 9, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

rangali Ingredients for Life

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a unei varietăţi de produse
(cu excepţia transportului acestora) permiţând
clienţilor să le vadă şi să le cumpere comod,
aceste servicii putând fi furnizate de magazine
de vânzare cu amănuntul, de magazine en-
gros, de distribuitoare automate, prin cataloage
de comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau a
programelor de televiziune pentru cumpărături.

───────
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(210) M 2018 03172
(151) 14/05/2018
(732) ANCUTA CAROLINA

DIACONESCU, STR. EMIL
RACOVITA NR. 70, VILA 98,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

fi FINANCIAL INTELLIGENCE
ŞTII ÎNAINTEA TUTUROR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.01.18; 21.03.21

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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).
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 03173
(151) 14/05/2018
(732) TONIS TRADE S.R.L., STRADA:

AUREL VLAICU, NUMAR: 135,
CAM. 4, JUDET: CONSTANTA,
CONSTANTA, 900330,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

aiwa

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

clase:
9. Amplificatoare audio, căști audio, cabluri
audio, aparatură audio, receptoare audiovizuale,
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receptoare audio, difuzoare (echipamente
audio), sisteme audio-vizuale, aparate
electronice audio, amplificatoare audio integrate,
echipament audio purtabil, egalizatoare (aparate
audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, conectoare pentru
cabluri audio, echipamente pentru înregistrări
audio, echipamente audio pentru automobile,
echipamente de audio portabile, difuzoare
audio pentru vehicule, telecomenzi pentru
echipamente audiovizuale, aparate pentru
înregistrări audio-video, dispozitive audio și
receptoare radio, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate de mixaj (aparate audio),
receptoare (audio, video) fără fir, căști
audiovizuale pentru jocuri video, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, software pentru
controlul funcționării dispozitivelor audio și
video, aplicații de calculator pentru navigația
audio-video a mașinii, dispozitive de control
pentru navigația audio-video a mașinii, software
pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, căști
stereo, amplificatoare pentru căști, căști pentru
muzică, căști pentru telefoane, seturi de căști
pentru telefoanele mobile, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, căști pentru jocuri de
realitate virtuală, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare, căști fără fir folosite
cu telefoane mobile, căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, boxe stereo, boxe,
boxe portabile, boxe de calculator, boxe de
monitor, boxe pentru automobile, boxe fara fir,
playere și recordere video combinate, căști cu
microfon încorporat, MP3-playere, playere MP4,
DVD playere, playere multimedia, player portabil
multimedia, DVD playere portabile, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere de
discuri video, difuzoare pentru media playere
portabile, video recordere, recordere cu bandă
pentru casete radio, mufe pentru microfon,
cabluri de microfon, butoane pentru microfon,
căști cu microfon pentru comunicații, sisteme
electronice audiovizuale pentru mașină, de
divertisment, sisteme electronice de distribuire
de semnale audio/video.

───────

(210) M 2018 03174
(151) 14/05/2018
(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)
SAGITARO

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2018 03175
(151) 14/05/2018
(732) ASOCIATIA "INSTITUTUL

DE NEURO PROGRAMARE
LINGVISTICA
SOMATOINTERGRATIVA",
STRADA: HENRI BARBUSSE,
NUMAR: 9, JUDET: DOLJ,
CRAIOVA, 200411, DOLJ,
ROMANIA

(540)

INLPSI INSTITUTUL de
NEURO PROGRAMARE
LINGVISTICA SOMATO

INTERGRATIVA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 02.07.23; 02.07.02;
01.03.17; 01.13.02

(591) Culori revendicate:galben, verde,
portocaliu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/05/2018

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

41. Organizare de cursuri, cursuri de formare,
cursuri de dezvoltare personală, organizare
de cursuri de formare, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală.

───────
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(210) M 2018 01035
(151) 30/06/2016
(732) DIRECTOR-GENERAL OF FOOD

INDUSTRY AFFAIRS BUREAU,
MINISTRY OF AGRICULTURE,
FORESTRY AND FISHERIES OF
JAPAN , 1-2-1, KASUMIGASEKI,
CHIYODA-KU

, TOKYO 100 - 8950, JAPONIA
(740) ZMP Intellectual Property SRL,

STR. C.A ROSETTI, NR.17, BIROU
314, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Authentic Japanese
Cuisine Taste of Japan 

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.23;
24.03.07

35. Furnizarea de informaţii referitoare la
bucătăria japoneză pe portaluri, furnizarea de
informaţii pe portaluri cu privire la la vânzări
comerciale în raport cu bucătăria japoneză.

43. Furnizarea de alimente şi băuturi, furnizarea
de informaţii referitoare la meniu sau reţete de
alimente sau băuturi, sau furnizarea de informaţii
referitoare la alimente.

───────

şi arhive documentare privind examenul de
calificare referitor la cunoştinţele şi abilităţile în
bucătăria japoneză, publicarea de cărţi privind
examenul de calificare referitor la cunoştinţele
şi abilităţile în bucătăria japoneză, producţia
de benzi video în domeniul educaţiei sau
culturii (nu pentru filme sau programe de
televiziune şi nu pentru publicitate), organizarea
de evenimente pentru divertisment excluzând
filme, spectacole, piese de teatru, spectacole
muzicale, evenimente sportive, curse de cai,
curse de biciclete, curse de bărci şi curse de
automobile.

41. Organizarea de examene de calificare
referitoare la cunoştinţele şi abilităţile în
bucătăria japoneză, servicii educaţionale şi
de instruire referitoare la cunoştinţe în
bucătăria japoneză, organizarea, desfăşurarea
şi susţinerea de seminarii privind examenul de
calificare referitor la cunoştinţele şi abilităţile
în bucătăria japoneză, furnizarea de publicaţii
electronice privind examenul de calificare
referitor la cunoştinţele şi abilităţile în bucătăria
japoneză, închirierea de cărţi privind examenul
de calificare referitor la cunoştinţele şi abilităţile
în bucătăria japoneză, servicii oferite de biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referinţă

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

florinad
Typewritten text
Se invocă prioritatea nr: 2016-055643 din 24.05.2016, ţara Japonia.




