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Cereri Mărci publicate în 22/05/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02940 15/05/2018 SC PEARL VENTURES SRL calendis

2 M 2018 03062 15/05/2018 LER INC COMPANY SRL AU FOST ODATA IN CENACLU
A FOST ODATA UN CENACLU

3 M 2018 03150 15/05/2018 INTERSNACK GROUP GMBH &
CO. KG

CORNER

4 M 2018 03151 15/05/2018 INTERSNACK GROUP GMBH &
CO. KG

FAIRPLAY

5 M 2018 03152 15/05/2018 INTERSNACK GROUP GMBH &
CO. KG

REDCARD

6 M 2018 03176 15/05/2018 ROLLAND PETER PILCOOP PÂINE DE CLUJ

7 M 2018 03177 15/05/2018 SECRETUL BUNICII
PRODUCTION SRL

Secretul Bunicii Bunătăţi de
odinioară

8 M 2018 03178 15/05/2018 PAK INDUSTRIAL SRL PAK INDUSTRIAL Always ON
TOP

9 M 2018 03179 15/05/2018 GABRIEL -IULIAN ACATRINEI ACAJU Mobilează în stilul tău

10 M 2018 03180 15/05/2018 VOTROM S.R.L. VOTROM PRODUSE
PETROLIERE

11 M 2018 03182 15/05/2018 WINNERS PARCUL ROZELOR
SA

Winners SPORTS CLUB JOIN
US !

12 M 2018 03183 15/05/2018 DIMITRIE-DORIN STOICHESCU LANCEA LUI DRACULA

13 M 2018 03184 15/05/2018 DIMITRIE-DORIN STOICHESCU TEAPA LUI DRACULA

14 M 2018 03185 15/05/2018 HOWL OTTA SRL SUNDAY SCOOP

15 M 2018 03186 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN Franzelă extra feliată

16 M 2018 03187 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN GRIȘ din grâu Gustul cu
care am crescut!

17 M 2018 03188 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN FĂINĂ de grâu albă
standard 650 Gustul cu care am
crescut!

18 M 2018 03189 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN FĂINĂ de grâu albă
superioară Gustul cu care am
crescut!

19 M 2018 03190 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN

20 M 2018 03191 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN Gustul cu care am
crescut! FĂINĂ de grâu albă
superioară pentru cozonac 000
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2018 03192 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN Pâine neagra feliata

22 M 2018 03193 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN Gustul cu care am
crescut ! MĂLAI extra GOLD

23 M 2018 03194 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN pâine albă feliată

24 M 2018 03195 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN pâine Intermediară feliată

25 M 2018 03196 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN Pâine feliată din
amestecuri de faină Rustică

26 M 2018 03197 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN Pâine cu faina de secară
feliata

27 M 2018 03198 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN PÂINE TOAST integral

28 M 2018 03199 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN PÂINE TOAST graham

29 M 2018 03200 15/05/2018 GOODMILLS ROMÂNIA SRL TITAN PÂINE TOAST secară

30 M 2018 03201 15/05/2018 GOODMILLS ROMANIA SRL TITAN PÂINE TOAST clasic

31 M 2018 03202 15/05/2018 GOODMILLS ROMANIA SRL TITAN Secretul celor mai
pricepuți morari Mălai

32 M 2018 03203 15/05/2018 HOHA FUN TIMES SRL HOHA WEDDINGS & EVENTS

33 M 2018 03204 15/05/2018 DEPANERO SRL Ziplo

34 M 2018 03205 15/05/2018 MAROZA NATURAL SRL Plantevo

35 M 2018 03206 15/05/2018 SAGA GUARD SRL SAGA GUARD SG

36 M 2018 03207 15/05/2018 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

CAP COMPAS

37 M 2018 03208 15/05/2018 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

ZON@

38 M 2018 03209 15/05/2018 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

ZonaIT

39 M 2018 03210 15/05/2018 GEANNI MUGUREL IONETE INFOPROTECT

40 M 2018 03211 15/05/2018 PENTAMOB SRL pentamob

41 M 2018 03212 15/05/2018 SC WHITELAND IMPORT
EXPORT SRL

DATINI Simte gustul de acasă

42 M 2018 03213 15/05/2018 MIHAI CIMA
CONSTANTIN-DRAGOŞ
GHEBAN
ANAMARIA GIURCĂ
CRISTIAN-VOICU HOSSU

LAGOO SNAGOV
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
43 M 2018 03214 15/05/2018 AURELIAN DINCĂ

ALIN DINCĂ
IONUŢ-RĂZVAN COVALIUC
IONUŢ-PAVEL RĂDULESCU

TROOPER

44 M 2018 03215 15/05/2018 ANCUTA-CAROLINA
DIACONESCU

FINTELLIGENCE FINANCIAL
INTELLIGENCE NEWS ŞTII
ÎNAINTEA TUTUROR

45 M 2018 03216 15/05/2018 SC LOOP PRODUCTIONS SRL KOKU

46 M 2018 03217 15/05/2018 CITY CAT SOLUTIONS SRL CATRYOSHKA

47 M 2018 03218 15/05/2018 CONSTANTIN DUMITRIU JARDIN DU RICE

48 M 2018 03219 15/05/2018 SC MED LIFE SA ClickMed

49 M 2018 03220 15/05/2018 NAUTILUS PRODIM SRL NAUTILUS - ENGLISH BOOKS
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(210) M 2018 02940
(151) 15/05/2018
(732) SC PEARL VENTURES SRL, STR.

MOȚILOR NR. 84, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA , CLUJ, ROMANIA

(540)

calendis

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.09;
27.05.02; 27.05.07; 27.03.15

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#F40000), negru (HEX #454340), alb
(HEX #FFFFF)

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

9. Software de calculator (programe).
───────

(210) M 2018 03062
(151) 15/05/2018
(732) LER INC COMPANY SRL, STR.

CALIN NEMES, BL. 9, SC. C, AP.
6, CAMERA 4, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AU FOST ODATA IN CENACLU
A FOST ODATA UN CENACLU

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

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

───────

(210) M 2018 03150
(151) 15/05/2018
(732) INTERSNACK GROUP GMBH

& CO. KG, PETER-MÜLLER-
STRASSE 3, 40468 DÜSELDORF,
GERMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC B, ET.2, AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010588

(540)
CORNER

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

29. Produse din legume şi cartofi extrudate şi
granulate sau prelucrate, nuci, nuci caju (acaju),
fistic, migdale, alune, arahide, nuci de cocos
(deshidratate, uscate) prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură şi
prelucrate, fructe şi legume conservate, uscate
şi preparate, extracte de ierburi/buruieni pentru
alimente, produse din ghimbir ca fructe uscate,
unt de arahide.
30. Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere extrudate şi granulate
sau prelucrate, pproduse din ghimbir, ca produse
de cofetărie şi jeleuri de fructe, biscuiţi aromaţi
şi covrigi, batoane musli, constând în principal
din nuci, fructe uscate, seminţe de cereale
prelucrate, ciocolată şi produse din ciocolată,
sosuri.
31. Fructe cu coaja lemnoasa, nuci, nuci caju,
fistic, migdale, alune, arahide şi seminţe, toate
acestea neprelucrate, alge pentru consum
uman.

───────
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(210) M 2018 03151
(151) 15/05/2018
(732) INTERSNACK GROUP GMBH

& CO. KG, PETER-MÜLLER-
STRASSE 3, 40468 DÜSELDORF,
GERMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC B, ET.2, AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010588

(540)
FAIRPLAY

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

29. Produse din legume şi cartofi extrudate şi
granulate sau prelucrate, nuci, nuci caju (acaju),
fistic, migdale, alune, arahide, nuci de cocos
(deshidratate, uscate) prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură şi
prelucrate, fructe şi legume conservate, uscate
şi preparate, extracte de ierburi/buruieni pentru
alimente, produse din ghimbir ca fructe uscate,
unt de arahide.
30. Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere extrudate şi granulate
sau prelucrate, pproduse din ghimbir, ca produse
de cofetărie şi jeleuri de fructe, biscuiţi aromaţi
şi covrigi, batoane musli, constând în principal
din nuci, fructe uscate, seminţe de cereale
prelucrate, ciocolată şi produse din ciocolată,
sosuri.
31. Fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju,
fistic, migdale, alune, arahide şi seminţe, toate
acestea neprelucrate, alge pentru consum
uman.

───────

(210) M 2018 03152
(151) 15/05/2018
(732) INTERSNACK GROUP GMBH

& CO. KG, PETER-MÜLLER-
STRASSE 3, 40468 DÜSELDORF,
GERMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC B, ET.2, AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010588

(540)
REDCARD

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

29. Produse din legume şi cartofi extrudate şi
granulate sau prelucrate, nuci, nuci caju (acaju),
fistic, migdale, alune, arahide, nuci de cocos
(deshidratate, uscate) prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură şi
prelucrate, fructe şi legume conservate, uscate
şi preparate, extracte de ierburi/buruieni pentru
alimente, produse din ghimbir ca fructe uscate,
unt de arahide.
30. Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere extrudate şi granulate
sau prelucrate, pproduse din ghimbir, ca produse
de cofetărie şi jeleuri de fructe, biscuiţi aromaţi
şi covrigi, batoane musli, constând în principal
din nuci, fructe uscate, seminţe de cereale
prelucrate, ciocolată şi produse din ciocolată,
sosuri.
31. Fructe cu coaja lemnoasa, nuci, nuci caju,
fistic, migdale, alune, arahide şi seminţe, toate
acestea neprelucrate, alge pentru consum
uman.

───────

(210) M 2018 03176
(151) 15/05/2018
(732) ROLLAND PETER, STR.

GORUNDULUI NR. 105, JUD.
HARGHITA, GHEORGHIENI,
HARGHITA, ROMANIA

(540)
PILCOOP PÂINE DE CLUJ

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de import-export, lucrări de birou, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30 (exceptând transportul), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere.

───────
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(210) M 2018 03177
(151) 15/05/2018
(732) SECRETUL BUNICII

PRODUCTION SRL, STR.
ATOMISTILOR NR. 409, PAVILION
C40, CAMERA 19/25, JUD. ILFOV,
MĂGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

Secretul Bunicii
Bunătăţi de odinioară

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 25.01.13;
25.01.19

(591) Culori revendicate:roşu (cod Pantone
484), bej (cod Pantone 149 C), alb

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

5. Alimente pentru sugari.
29. Legume şi fructe conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi.

───────

(210) M 2018 03178
(151) 15/05/2018
(732) PAK INDUSTRIAL SRL, ALEEA

HUEDIN NR. 7, BL. 2, SC. 2, ET. 8,
AP. 116, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

PAK INDUSTRIAL
Always ON TOP

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (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).

───────
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(210) M 2018 03179
(151) 15/05/2018
(732) GABRIEL -IULIAN ACATRINEI,

STR. PETRU RAREŞ BL. 264, SC.
B, AP. 1, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ACAJU Mobilează în stilul tău

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 12.01.09; 12.01.10

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03180
(151) 15/05/2018
(732) VOTROM S.R.L., PIAŢA EMANUIL

GODJU NR. 37, BL. A5, SPAŢIU
COMERCIAL 1, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

VOTROM PRODUSE
PETROLIERE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.21; 24.17.20

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, albastru cerneală, alb

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi filtre pentru iluminat.

───────
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(210) M 2018 03182
(151) 15/05/2018
(732) WINNERS PARCUL ROZELOR

SA, STR. CALVARIA FN PARCUL
ROZELOR, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Winners SPORTS
CLUB JOIN US !

(531) Clasificare Viena: 24.17.04; 26.02.05;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.11;
21.03.01

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

41. Producție de evenimente sportive, servicii de
educație sportivă, activități sportive și culturale,
servicii sportive și recreative, servicii sportive
și de fitness, servicii educative, de divertisment
și sportive, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive.

───────

(210) M 2018 03183
(151) 15/05/2018
(732) DIMITRIE-DORIN STOICHESCU,

STR. DOROBANȚILOR NR.
30, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33, AP.7,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)
LANCEA LUI DRACULA

(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).
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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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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03184
(151) 15/05/2018
(732) DIMITRIE-DORIN STOICHESCU,

STR. DOROBANȚILOR NR.
30, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33, AP.7,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)
TEAPA LUI DRACULA

(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).
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).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03185
(151) 15/05/2018
(732) HOWL OTTA SRL, STR. SÂNZIENI

NR. 2, BL. 30, SC. 2, ET. 5, AP.
86, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SUNDAY SCOOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 03186
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN Franzelă extra feliată

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 05.07.03;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, argintiu închis,
alb

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 03187
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN GRIȘ din grâu
Gustul cu care am crescut!

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 08.07.01;
09.01.10; 26.01.15; 25.01.19; 27.07.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, argintiu închis,
verde, crem, alb

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2018 03188
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN FĂINĂ de grâu
albă standard 650 Gustul

cu care am crescut!

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 08.01.01;
08.01.06; 25.01.19; 26.01.15; 27.07.11;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 09.01.10

(591) Culori revendicate:roșu, argintiu închis,
crem, alb

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 03189
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN FĂINĂ de grâu
albă superioară Gustul

cu care am crescut!

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 05.07.16;
05.03.15; 08.01.16; 09.01.10; 26.01.15;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 27.07.11;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, auriu închis,
albastru, verde, vișiniu

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2018 03190
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 26.01.15;
29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, eminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 03191
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN Gustul cu care
am crescut! FĂINĂ de
grâu albă superioară
pentru cozonac 000

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 09.01.10;
27.07.11; 27.05.01; 27.05.02; 25.01.19;
05.07.02; 26.01.15; 08.01.15

(591) Culori revendicate:mov, roşu, crem,
cacao, argintiu inchis

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine,produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2018 03192
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN Pâine neagra feliata

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 05.07.02; 26.01.15; 11.03.09;
11.03.10

(591) Culori revendicate:albastru, alb, bleu
ciel, roşu, argintiu inchis

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 03193
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN Gustul cu care am
crescut ! MĂLAI extra GOLD

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 09.01.10;
27.05.01; 27.05.02; 25.01.19; 05.07.02;
26.01.15; 08.07.25; 05.11.05; 05.03.15

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu,
galben, maro, verde

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2018 03194
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN pâine albă feliată

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 05.07.02; 26.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu inchis,
galben, visiniu

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 03195
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN pâine
Intermediară feliată

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 05.07.02; 26.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu inchis,
gri, galben

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
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(210) M 2018 03196
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN Pâine feliată din
amestecuri de faină Rustică

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 05.07.02; 26.01.15; 11.03.09;
11.03.10

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu inchis,
verde

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 03197
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN Pâine cu faina
de secară feliata

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 05.07.02; 26.01.15; 11.03.09;
11.03.10

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu inchis,
verde

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2018 03198
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN PÂINE TOAST integral

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 05.07.02; 26.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu inchis,
visiniu, galben

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 03199
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN PÂINE TOAST graham

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 05.07.02; 26.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu inchis,
gri, galben

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, s are, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2018 03200
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMÂNIA SRL, STR.

CERNICA NR. 119, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN PÂINE TOAST secară

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 05.07.02; 26.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu închis,
verde, galben

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale,produse de pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 03201
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMANIA SRL,

STR. CERNICA NR.119, JUDEȚUL
ILFOV, PANTELIMON, 77145,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN PÂINE TOAST clasic

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 25.01.19;
26.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2018 03202
(151) 15/05/2018
(732) GOODMILLS ROMANIA SRL,

STR. CERNICA NR.119, JUDEȚUL
ILFOV, PANTELIMON, 77145,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TITAN Secretul celor mai
pricepuți morari Mălai

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 05.07.02;
19.01.12; 25.01.19; 26.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben,
argintiu, maro, negru

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 03203
(151) 15/05/2018
(732) HOHA FUN TIMES SRL, STR.

MEHEDINȚI NR. 70-72, BL. D1, SC.
2, ET. 8, AP. 80, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400672, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

HOHA WEDDINGS & EVENTS

(531) Clasificare Viena: 26.03.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.12; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
274C), roz (Pantone magenta), gri
(Pantone Black C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, furnizare de consultanță
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în marketing în domeniul mediilor sociale,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, dezvoltare de strategii
și concept de marketing, promovare de
evenimente speciale, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.
41. Organizare evenimente, nunţi, botezuri,
aniversări, evenimente festive similare petreceri
(servicii de divertisment), organizare de
divertisment pentru nunți, organizarea de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
organizarea balurilor, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, planificare, organizare
și coordonare de petreceri (divertisment),
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare) , servicii
de disc jockeys pentru petreceri şi evenimente
speciale, servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
care au ca scop principal distracţia sau
recrearea oamenilor, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, consultanță în materie
de planificare de evenimente speciale, servicii de
informații și consultanță cu privire la divertisment,
servicii de consultanță cu privire la publicarea de
texte scrise.
42. Design grafic, design grafic asistat de
calculator, servicii de design de site-uri web,
servicii de design de brand, servicii de design și
artă grafică, servicii de design privind publicarea
de documente, creare și design de site-uri web
pentru terți, servicii de design în materie de
reproducere de documente, crearea de schițe
de design pentru ambalaje, recipiente, veselă și
tacâmuri pentru masă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de restaurant, hotel,
servicii de sală de evenimente(spațiu), servicii
contractuale de alimentaţie, servicii oferite de
restaurante şi cazare temporară, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de ospitalitate
(alimente şi băuturi), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurante pentru aprovizionarea
alimentelor, servire de alimente şi băuturi pentru

oaspeţi în restaurante (alimentaţie publică),
servire de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, furnizare de spaţii special
amenajate pentru banchete şi evenimente
sociale pentru ocazii speciale, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, organizare de
recepții pentru nunți (spațiu).
45. Servicii personale şi sociale oferite de
terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale,
planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────

(210) M 2018 03204
(151) 15/05/2018
(732) DEPANERO SRL, ŞOSEAUA

VIRTUŢII NR. 148, CENTRUL
COMERCIAL, PARTER, CAMERA
27, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ziplo

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, serviii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumusețare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2018 03205
(151) 15/05/2018
(732) MAROZA NATURAL SRL, BD.

DACIA NR. 107, ET. 1, CAMERA
5, SECTOR 2 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Plantevo

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

3. Preparate cosmetice, produse de toaletă
nemedicinale pentru oameni, produse pentru
curățarea și îngrijirea corpului și a feței,
produse pentru baie și duș, produse pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
produse pentru curățarea și înfrumusețarea
părului, produse pentru epilare, produse pentru
bărbierit și pentru după bărbierit, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare sau după expunerea la
soare, creme și loțiuni pentru bronzat, săpunuri
nemedicinale, geluri pentru duș, șampoane,
șampoane uscate, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, apă de gură (nemedicinală),
spray-uri de gură nemedicinale, produse pentru
împrospătarea gurii (respirației), nu de uz
medical, benzi de albire a dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
potpuriuri parfumate, odorizante pentru casă,
produse cosmetice pentru animale, șampoane
pentru animale de companie, produse pentru
îndepărtarea mirosului de animale.
5. Suplimente alimentare pentru oameni
și animale, preparate dietetice, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente pe bază
de plante, alimente dietetice adaptate pentru
bolnavi, alimente pentru diabetici, alimente
pentru regimuri alimentare sub supraveghere
medicală, băuturi dietetice de uz medical,
îndulcitori dietetici de uz medical, produse
dietetice de cofetărie adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi pe bază de vitamine,
ceaiuri medicinale, alimente pentru bebeluși,
băuturi pentru copii mici, compoziții din plante
medicinale de uz medical, lăptișor de matcă de
uz medical, preparate cu minerale și vitamine,

vitamine, remedii contra constipației, preparate
pentru calmarea durerii de cap, remedii contra
transpirației, preparate contra hemoroizilor,
remedii pentru diaree, tincturi de uz medical,
siropuri de uz farmaceutic, uleiuri medicinale,
sprayuri nazale decongestionante, plasturi cu
nicotină destinați utilizării ca ajutători pentru
renunțarea la fumat, unguente antiseptice, alifii
medicinale, creme de corp, creme de mâini și
de picioare de uz farmaceutic, creme contra
mâncărimilor (antipruritice), creme antibiotice,
creme antifungice pentru uz
medical, cremă împotriva iritațiilor cauzate
de scutece (medicinală), creme medicale
terapeutice, creme pentru acnee (preparate
farmaceutice), creme pentru ten (medicinale),
creme (medicinale) aplicate după expunerea
la soare, produse exfoliante pentru ten
(medicinale), unguente de uz farmaceutic,
loțiuni de uz farmaceutic, balsam de
buze medicinal, tratamente medicinale pentru
scalp, produse de stimulare a creșterii
părului, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreții, preparate pentru tratarea arsurilor,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse și preparate
farmaceutice pentru hidratarea pielii în
timpul sarcinii, produse hidratante vaginale,
produse farmaceutice pentru stimularea erecției,
preparate pentru creșterea fertilității, șampoane
medicinale, săpunuri medicinale, șampoane
medicinale pentru animale de companie,
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
adezivi pentru proteze dentare, apă de
gură de uz medical, produse medicinale
pentru curățarea dinților, produse și articole
pentru igienă, dezinfectanți, preparate de uz
medical antibacteriene pentru spălarea feței,
produse antibacteriene de spălat pe mâini,
șervețele dezinfectante, șervețele impregnate
cu preparate antibacteriene, șervețele sanitare
pentru uz menajer, soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, sprayuri antibacteriene,
produse pentru purificarea aerului, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, produse pentru eliminarea mirosului de
animale de companie, absorbante de uz zilnic,
absorbante menstruale, vată
de uz medical, prosoape sanitare, scutece
pentru copii și pentru incontinență, pudre
medicinale pentru copii, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, brățări vândute preumplute
cu preparate insectifuge, prafuri antipurici
pentru animale, preparate împotriva păduchilor,
preparate pentru combaterea moliilor, produse
repelente de țânțari, spray antiinsecte, zgărzi
antiparazitare pentru animale.
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29. Carne, pește, fructe de mare, păsări și
vânat, produse din carne, extracte din carne,
înlocuitori de carne pe bază de legume,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, nuci, alune, arahide, migdale
preparate, semințe procesate, amestecuri de
fructe și nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, batoane pe bază de fructe, batoane
pe bază de nuci și semințe, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, supe, baze de supă,
mâncăruri preparate care conțin în principal
ouă, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri pe
bază de pește și/sau fructe de mare, produse
din pește preparate, pentru consum uman, icre
de pește, preparate, icre de pește, procesate,
antreuri pe bază de legume, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, produse din
legume preparate, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
gustări pe bază de carne, polen preparat pentru
alimentație, tahini.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), orez, tapioca
și sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, 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), feluri de mâncare
bazate în special pe orez, gustări pe bază de
cereale, mâncăruri bazate în special pe paste,
pizza, sandvișuri, arome alimentare (altele decât
uleiurile esențiale), propolis de uz alimentar,
aluaturi.
31. Fructe și legume proaspete, hrană și băuturi
pentru animale, produse pentru litiera animalelor,
malț.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau/și
cu ridicata referitoare la produse medicale și
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau/și
cu ridicata referitoare la 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, dezinfectante, unguente
antiseptice, alifii medicinale, creme de corp,

creme de mâini și de picioare de uz
farmaceutic, preparate pentru calmarea durerii
de cap, remedii contra transpirației, preparate
contra hemoroizilor, remedii pentru diaree,
tincturi de uz medical, siropuri de uz
farmaceutic, uleiuri medicinale, creme contra
mâncărimilor (antipruritice), creme antibiotice,
creme antifungice pentru uz medical, cremă
de scutece (medicinală), creme medicale
terapeutice, creme pentru acnee (preparate
farmaceutice), creme pentru ten (medicinale),
creme (medicinale) aplicate după expunerea
la soare, produse exfoliante pentru ten
(medicinale), unguente de uz farmaceutic, loțiuni
de uz farmaceutic, balsam de buze medicinal,
uleiuri medicinale, tratamente medicinale pentru
scalp, produse de stimulare a creșterii părului,
preparate farmaceutice pentru tratarea mătreții,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, produse și preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii, produse
hidratante vaginale, produse farmaceutice
pentru stimularea erecției, preparate pentru
creșterea
fertilității, șampoane medicinale, săpunuri
medicinale, șampoane medicinale pentru
animale de companie, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, adezivi pentru proteze dentare, apă
de gură de uz medical, produse medicinale
pentru curățarea dinților, produse și articole
pentru igienă, alcool medicinal, preparate
pentru dezinfectarea mâinilor, preparate de uz
medical antibacteriene pentru spălarea feței,
produse antibacteriene de spălat pe mâini,
șervețele dezinfectante, șervețele impregnate
cu preparate antibacteriene, șervețele sanitare
pentru uz menajer, soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, sprayuri antibacteriene,
produse pentru purificarea aerului, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, produse pentru eliminarea mirosului de
animale de companie, absorbante de uz zilnic,
absorbante
menstruale, vată de uz medical, prosoape
sanitare, scutece pentru copii și pentru
incontinență, pudre medicinale pentru copii,
pansamente, bandaje și plasturi medicali,
brățări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, prafuri antipurici pentru animale,
preparate împotriva păduchilor, preparate pentru
combaterea moliilor, produse repelente de
țânțari, spray antiinsecte, zgărzi antiparazitare
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
sau/și cu ridicata referitoare la produse
naturiste destinate sănătății, îngrijirii personale
și alimentației oamenilor, servicii de vânzare
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cu amănuntul sau/și cu ridicata referitoare la
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale
pentru oameni, produse și preparate pentru
curățarea și
îngrijirea corpului și a feței, preparate pentru baie
și duș, produse și preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, produse pentru
curățarea și înfrumusețarea părului, produse
pentru epilare, produse pentru bărbierit și pentru
după bărbierit, preparate de uz cosmetic pentru
îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare sau
după expunerea la soare, creme și loțiuni pentru
bronzat, săpunuri, geluri pentru duș, șampoane,
șampoane uscate, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, apă de gură (nemedicinală),
sprayuri de gură nemedicinale, produse pentru
împrospătarea gurii (respirației) nu de uz
medical, benzi de albire a dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
potpuriuri parfumate, odorizante pentru casă,
produse cosmetice pentru animale, șampoane
pentru animale de companie, produse pentru
îndepărtarea mirosului de animale, servicii
de vânzare cu amănuntul sau/și cu ridicata
referitoare la carne, pește, fructe de mare,
păsări și vânat, extracte din carne, produse din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, flori comestibile, preparate,
ciuperci conservate, nuci, alune, arahide,
migdale preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, mâncăruri
preparate care conțin în principal ouă, aperitive
congelate preambalate constând în principal din
fructe de mare, mâncăruri pe bază de pește și/
sau fructe de mare, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, antreuri pe bază de
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare
parte din carne, gustări pe bază de carne, polen
preparat pentru alimentație, tahini, amestecuri
de fructe și nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, batoane pe bază de fructe, batoane pe
bază de nuci și semințe, servicii de vânzare cu
amănuntul sau/și cu ridicata referitoare la cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cacao sau ciocolată, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), 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, feluri de mâncare bazate în
special pe orez, gustări pe bază de cereale,
mâncăruri alcătuite în principal din paste,
pizza, sandvișuri, arome alimentare (altele decât
uleiurile esențiale),
propolis de uz alimentar, aluaturi, servicii
de vânzare cu amănuntul sau/și cu ridicata
referitoare la fructe și legume proaspete, hrană
și băuturi pentru animale, produse pentru
litiera animalelor, malț, servicii de vânzare cu
amănuntul sau/și cu ridicata referitoare la bere,
ape minerale și carbogazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, publicitate, organizarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare sau comerciale,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2018 03206
(151) 15/05/2018
(732) SAGA GUARD SRL, STR.

DECEBAL NR. 55, AP. 1, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, BDUL. CAROL I, NR. 4,
CLĂDIREA HABITAT, CORP A,
ET. 1, CAM. 107, JUD. IAŞI, IAŞI ,
RO.IA, ROMANIA

(540)

SAGA GUARD SG
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(531) Clasificare Viena: 03.07.16; 03.07.24;
24.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
27.05.22

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor şi a persoanelor.

───────

(210) M 2018 03207
(151) 15/05/2018
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAP COMPAS

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 03208
(151) 15/05/2018
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZON@

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 03209
(151) 15/05/2018
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZonaIT

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 03210
(151) 15/05/2018
(732) GEANNI MUGUREL IONETE, STR.

PUIANDRULUI NR. 55, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INFOPROTECT
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(531) Clasificare Viena: 01.01.03; 03.01.24;
03.07.07; 03.07.21; 03.07.24; 04.03.01;
26.01.04; 29.01.04

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în știința,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învățare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuția, 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
funcționează 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, funcții de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 03211
(151) 15/05/2018
(732) PENTAMOB SRL, STR.

RECUNOŞTINŢEI NR. 12,
COMUNA CÂRCEA, JUDEŢUL
DOLJ, SAT CÂRCEA, DOLJ,
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)

pentamob

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.

───────
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(210) M 2018 03212
(151) 15/05/2018
(732) SC WHITELAND IMPORT EXPORT

SRL , STR. DRUMUL DEALUL
BRADULUI NR 86-120, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DATINI Simte gustul de acasă

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru,
alb

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,

animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (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).

───────
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(210) M 2018 03213
(151) 15/05/2018
(732) MIHAI CIMA, ŞOS. COLENTINA

NR. 16, BL. A1, ET. 5, AP. 40,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CONSTANTIN-DRAGOŞ GHEBAN
, STR. OPANEZ, NR. 19, BL. 79
BIS, SC. 2, ET. 3, AP. 35, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANAMARIA GIURCĂ, STR. G-RAL
EREMIA GRIGORESCU NR. 1, ET.
1, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CRISTIAN-VOICU HOSSU , CALEA
ŞERBAN VODĂ, NR. 81-83, ET. 2,
AP. 9, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LAGOO SNAGOV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.12

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03214
(151) 15/05/2018
(732) AURELIAN DINCĂ, BD. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 34, BL.
10, SC. C, AP. 2, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
ALIN DINCĂ, BD. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 34, BL.
10, SC. C, AP. 2, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
IONUŢ-RĂZVAN COVALIUC, STR.
RÂUL DOAMNEI NR. 8, BL. Z30,
SC. A, ET. 10, AP. 63, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
IONUŢ-PAVEL RĂDULESCU, STR.
RADU CEL MARE NR. 10, BL.
14, SC. A, ET. 3, AP. 6, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

TROOPER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.11
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(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).
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).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(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).

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 03215
(151) 15/05/2018
(732) ANCUTA-CAROLINA

DIACONESCU, STR. EMIL
RACOVIŢĂ NR. 70, VILA 98,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

FINTELLIGENCE FINANCIAL
INTELLIGENCE NEWS

ŞTII ÎNAINTEA TUTUROR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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).
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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.
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 03216
(151) 15/05/2018
(732) SC LOOP PRODUCTIONS SRL,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KOKU

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

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2018 03217
(151) 15/05/2018
(732) CITY CAT SOLUTIONS SRL, STR.

VALEA OLTULUI NR. 2, BL. M9,
SC. A, ET. 7, AP. 45, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CATRYOSHKA

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

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

───────

(210) M 2018 03218
(151) 15/05/2018
(732) CONSTANTIN DUMITRIU, STR.

DRAGOS VODA, NR. 11, VILA
14, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
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)
JARDIN DU RICE

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

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).

───────
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(210) M 2018 03219
(151) 15/05/2018
(732) SC MED LIFE SA , CALEA

GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, IF, ROMANIA

(540)

ClickMed

(531) Clasificare Viena: 24.13.24
(591) Culori revendicate:albastru închis,

albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de administrație comercială, servicii
de secretariat, servicii de secretariat pentru
stabilirea programărilor, servicii administrative
privind trimiterea pacienților.
36. Asigurări, servicii de asigurare pentru plata
cheltuielilor medicale.
38. Servicii de comunicații telefonice oferite
pentru linii telefonice de asistență în cazuri de
urgență (hotline) și pentru Call center-uri.
44. Servicii medicale, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de furnizare
de informații medicale, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni.

───────

(210) M 2018 03220
(151) 15/05/2018
(732) NAUTILUS PRODIM SRL, STR.

ARH. ION MINCU NR. 17, AP. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011356,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NAUTILUS - ENGLISH BOOKS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

───────



ERATA 

 

 

Referitor la depozitul m 2018/003006 publicat in data de 15.05.2018, 
dintr‐o eroare materiala numele solicitantului a fost introdus eronat, 
corect fiind: 

POPESCU STEFAN CRISTIAN 


