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Cereri Mărci publicate în 22/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06720 15/10/2018 SC GRADINITA TINKERBELL

SRL
Gradinita TinkerBell

2 M 2018 06739 15/10/2018 SC ICEBERG DISTRIBUTION
SRL

SNOW BOARD

3 M 2018 06767 15/10/2018 SC TIME INTERNATIONAL
TRADING SRL

SKY-LINE properties

4 M 2018 06769 15/10/2018 COLEGIUL MEDICILOR
DENTISTI BRASOV

BRADENTA

5 M 2018 06770 15/10/2018 SC CATOPREST PRO SRL catoprest together for your
success

6 M 2018 06771 15/10/2018 S.C. SIMA PROD S.R.L. Bunătăţi CU HAR

7 M 2018 06772 15/10/2018 SC CLINICA HOPE SRL "Navigând printre poli" Primul
program complet de tratament
pentru tulburarea bipolară din
România

8 M 2018 06773 15/10/2018 SC CLINICA HOPE SRL "Găseşte-ţi echilibrul!" Program
de tratament pentru tulburarea
borderline. Primul program
complet de DBT din România

9 M 2018 06774 15/10/2018 SC KOTABABY SRL kotababy

10 M 2018 06775 15/10/2018 NATURALIS SRL Benesio Tonico Forte

11 M 2018 06776 15/10/2018 TUNARI CASE CONCEPT SRL TUNARI CASE CONCEPT

12 M 2018 06777 15/10/2018 TUNARI CASE CONCEPT SRL TUNARI case concept

13 M 2018 06778 15/10/2018 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

PLANTUSIN ROMÂNII NE ALEG
CÂND E VORBA DE TUSE

14 M 2018 06779 15/10/2018 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

PLANTUSIN ROMÂNII NE ALEG
CÂND E VORBA DE TUSE

15 M 2018 06780 15/10/2018 SC HIRATUANA TRANS SRL HÜNKAR

16 M 2018 06781 15/10/2018 AGRIRO PLATFORM SRL AgriRO

17 M 2018 06782 15/10/2018 SC ENIT DOWNSTREAM SRL EVENTS GARDEN

18 M 2018 06783 15/10/2018 SC NEOCLINIQUE NEOCARE
SRL

Neoclinique PRO

19 M 2018 06784 15/10/2018 CRISTINA TOADER Neoclinique SMILE DESIGN
CLINIC

20 M 2018 06785 15/10/2018 VITACARE S.R.L. HELP
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2018 06786 15/10/2018 VITACARE S.R.L. EGO POTENT

22 M 2018 06787 15/10/2018 VITACARE S.R.L. MENTALPLUS

23 M 2018 06788 15/10/2018 VITACARE S.R.L. RENOCARE

24 M 2018 06789 15/10/2018 VITACARE S.R.L. STRESSTOP

25 M 2018 06790 15/10/2018 VITACARE S.R.L. REDUCT PLUS

26 M 2018 06791 15/10/2018 VITACARE S.R.L. PROFEMINA

27 M 2018 06792 15/10/2018 VITACARE S.R.L. IZ GLOBIN

28 M 2018 06793 15/10/2018 VITACARE S.R.L. MENOCARE

29 M 2018 06794 15/10/2018 VITACARE S.R.L. MEGAIMUN

30 M 2018 06795 15/10/2018 VITACARE S.R.L. INULOSTIM

31 M 2018 06796 15/10/2018 VITACARE S.R.L. HORMOSTIM

32 M 2018 06797 15/10/2018 VITACARE S.R.L. ENZYMCARE

33 M 2018 06798 15/10/2018 VITACARE S.R.L. GLUCOCROM

34 M 2018 06799 15/10/2018 VITACARE S.R.L. DIGEST B

35 M 2018 06800 15/10/2018 MARA EUROPROTECT S.R.L. MARA EUROPROTECT

36 M 2018 06801 15/10/2018 VITACARE S.R.L. GASTRINCALM

37 M 2018 06802 15/10/2018 VITACARE S.R.L. ARTROVIT

38 M 2018 06803 15/10/2018 UPPGOO SRL UppGoo

39 M 2018 06804 15/10/2018 CABINET DE AVOCAT ISTRATE
LAURA MIHAELA

Cabinet de Avocat Lmi

40 M 2018 06805 15/10/2018 DANIELA PETRAR EDEN BEAUTY

41 M 2018 06806 15/10/2018 FABIAN-ILIE SOMEŞAN TEDIX

42 M 2018 06807 15/10/2018 SC BAYKARA INTERNATIONAL
SRL

CAMPINA SUPER SPORT

43 M 2018 06808 15/10/2018 SC BAYKARA INTERNATIONAL
SRL

SIBIU SUPER SPORT

44 M 2018 06809 15/10/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

George. Primul banking inteligent

45 M 2018 06810 15/10/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

George - Primul banking
inteligent

46 M 2018 06811 15/10/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

George. Primul banking inteligent

47 M 2018 06812 15/10/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

George. Primul banking inteligent
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2018 06813 15/10/2018 MIRUNA-PETRA IOANI Și blondele gândesc

49 M 2018 06815 15/10/2018 OMEGA PHARMA INNOVATION
& DEVELOPMENT NV

ANGIREX

50 M 2018 06816 15/10/2018 Cabinet de Avocat "dr. Pantea
Cezar Marius"

Cabinet de Avocat „dr. Pantea
Cezar Marius” CPM

51 M 2018 06817 15/10/2018 CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PANTEA CEZAR
MARIUS

Pensiunea Maria Predeal
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(210) M 2018 06720
(151) 15/10/2018
(732) SC GRADINITA TINKERBELL

SRL, STR. EROU IANCU
NICOLAE NR. 6, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
Gradinita TinkerBell

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

41. Servicii furnizate de gradiniţe (educaţie sau
divertisment).
43. Servicii de grădiniţe pentru copii, respectiv
masă şi cazare.

───────

(210) M 2018 06739
(151) 15/10/2018
(732) SC ICEBERG DISTRIBUTION SRL,

ȘOS. PIPERA-TUNARI NR. 86-88,
VILA 8, SUBSOL, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
SNOW BOARD

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

30. Chec, chec cu cremă de cocos, chec
cu cremă de ciocolată, chec cu creme şi
arome diverse, biscuiți simpli, biscuiți cu creme,
arome şi culori diverse, produse de patiserie şi
cofetărie, dulciuri de diverse sortimente (spume
desert, ciocolată, napolitane, jeleuri, bomboane),
cafea, ceai, zahăr, orez, făină şi preparate făcute
din cereale.
35. Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06767
(151) 15/10/2018
(732) SC TIME INTERNATIONAL

TRADING SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 7, CORP B, ET. 2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061072,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

SKY-LINE properties

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, evaluări
imobiliare, agenţii imobiliare, servicii
imobiliare, investiţii imobiliare, gestionarea
investiţiilor imobiliare, finanţarea creditelor
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
managementul proprietăţilor imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, servicii imobiliare
privind gestionarea investiţiilor imobiliare,
consultanţă privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziţii imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, estimări de proprietăţi imobiliare,
evaluări de proprietăţi imobiliare, servicii
ale agenţiilor imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, gestionare de proprietăţi
imobiliare, asigurare de proprietăţi imobiliare,
administrare de proprietăţi imobiliare, investiţii
în proprietăţi imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, asistenţă în domeniul
achiziţiilor imobiliare, consultanţă financiară
privind investiţiile imobiliare, servicii de gestiune
a investiţiilor imobiliare, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăţi imobiliare), achiziţie
de proprietăţi imobiliare (pentru terţi), închirieri
de proprietăţi (doar proprietăţi imobiliare), servicii
de consultanţă privind proprietăţile imobiliare,
furnizare de informaţii privind bunurile imobiliare,
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furnizare de informaţii privind proprietăţile
(imobiliare), intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăţi imobiliare, consultanţă privind
achiziţionarea de bunuri imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, investiţii de
capital în proprietăţi imobiliare, organizare de
închirieri (doar proprietăţi imobiliare), închirieri
de spaţii pentru birouri (imobiliare), servicii
de investiţii în proprietăţi imobiliare, consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăţilor imobiliare, evaluarea financiară
a proprietăţii personale şi imobiliare, achiziţie
de proprietăţi imobiliare (în numele terţilor),
servicii ale agenţiilor de bunuri imobiliare
rezidenţiale, acordarea de garanţii financiare
pentru bunurile imobiliare, servicii de finanţare
privind dezvoltarea proprietăţilor imobiliare,
servicii de asigurări în domeniul proprietăţilor
imobiliare, servicii ale agenţiilor imobiliare
de spaţii comerciale, agenţii de închiriere
de proprietăţi imobiliare (apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăţi imobiliare, servicii financiare pentru
achiziţionarea de proprietăţi imobiliare, servicii
de informaţii computerizate privind proprietăţile
imobiliare, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale, evaluare de cereri de
despăgubire pentru proprietăţile imobiliare,
servicii de cercetare privind achiziţia de
proprietăţi imobiliare, servicii de consultanţă
în materie de bunuri imobiliare, servicii
ale agenţiilor imobiliare pentru închirierea
de proprietăţi imobiliare, intermediere privind
proprietatea comună a unei proprietăţi
imobiliare, servicii de consiliere privind investiţiile
în proprietăţi imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
furnizare de informaţii privind bunuri imobiliare
şi terenuri, servicii ale agenţiilor imobiliare
pentru închirierea de clădiri, servicii ale
agenţiilor imobiliare pentru închirierea de
terenuri, furnizare de informaţii pe internet privind
afacerile imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, selectare şi
achiziţie de proprietăţi imobiliare (în numele
terţilor), servicii de management imobiliar privind
tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a proprietăţilor imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor, servicii
de administrare a proprietăţilor imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spaţii industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare

pentru clădiri rezidenţiale, furnizare de informaţii
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea
şi închirierea de clădiri, servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru vânzarea şi închirierea spaţiilor
comerciale, servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăţi imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locaţii pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii de clădiri, servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea de
clădiri, servicii ale agenţiilor imobiliare pentru
achiziţia şi vânzarea de terenuri, servicii de
agenţie pentru vânzarea de proprietăţi imobiliare
pe bază de comision, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanţarea pentru
achiziţionarea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii de vânzare cu amănuntul, servicii de listare
de proprietăţi imobiliare pentru închirierea de
case şi închirierea de apartamente, evaluare de
proprietăţi, gestiunea proprietăţilor comerciale,
gestionarea portofoliilor de proprietăţi.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, construcţie de proprietăţi, renovare de
proprietăţi, întreţinere de proprietăţi.

───────
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(210) M 2018 06769
(151) 15/10/2018
(732) COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI

BRASOV, STR. MIHAI VITEAZU
NR. 6, BL. 3, AP. 2, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500174,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, ROMANIA

(540)

BRADENTA

(531) Clasificare Viena: 24.01.13; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 06770
(151) 15/10/2018
(732) SC CATOPREST PRO SRL,

STR. BUNAVESTIRE NR. 88
(CAMERA 1), JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

catoprest together
for your success

(531) Clasificare Viena: 26.02.12; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, 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).
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 06771
(151) 15/10/2018
(732) S.C. SIMA PROD S.R.L., STR.

INDUSTRIEI NR. 4, JUDEŢUL
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Bunătăţi CU HAR

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.05.22;
26.04.03; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.15;
29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06772
(151) 15/10/2018
(732) SC CLINICA HOPE SRL, STR.

FLUTURILOR NR. 1, MANSARDĂ,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
"Navigând printre poli"

Primul program complet de
tratament pentru tulburarea

bipolară din România
(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 protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 06773
(151) 15/10/2018
(732) SC CLINICA HOPE SRL, STR.

FLUTURILOR NR. 1, MANSARDĂ,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
"Găseşte-ţi echilibrul!"
Program de tratament

pentru tulburarea borderline.
Primul program complet

de DBT din România
(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 protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06774
(151) 15/10/2018
(732) SC KOTABABY SRL, STR.

CORNISEI NR. 16, BL. C3, SC.
3, AP. 2, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

kotababy

(531) Clasificare Viena: 02.05.17; 02.05.23;
03.01.14; 19.07.26; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.15

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

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă.(solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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).
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).
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 06775
(151) 15/10/2018
(732) NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Benesio Tonico Forte

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, gri, roşu

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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 înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 06776
(151) 15/10/2018
(732) TUNARI CASE CONCEPT SRL,

STR. 1 DECEMBRIE NR. 144-148,
LOT 1, PARTER, COMUNA
TUNARI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
TUNARI CASE CONCEPT

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 06777
(151) 15/10/2018
(732) TUNARI CASE CONCEPT SRL,

STR. 1 DECEMBRIE NR. 144-148,
LOT 1, PARTER, COMUNA
TUNARI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

TUNARI case concept

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
354C), albastru (Pantone 299C), gri
(Pantone 403C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 06778
(151) 15/10/2018
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L.,
STR.PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
PLANTUSIN ROMÂNII

NE ALEG CÂND E
VORBA DE TUSE

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

5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente nutritive şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de conditionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, soluţii şi băuturi din
plante medicinale.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de marketing, servicii
de promovare, servicii de comerţ şi
regruparea în avantajul terţilor a ceaiurilor
medicinale, infuziilor şi ceaiurilor din plante
medicinale, suplimentelor nutritive şi produselor
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de conditionare, a siropurilor, tincturilor,
extractelor, cremelor, unguentelor, capsulelor,
comprimatelor, uleiurilor, soluţiilor şi loţiunilor,
ovulelor, supozitoarelor şi băuturilor din plante
medicinale, ceaiurilor şi infuziilor din fructe şi/
sau plante nemedicinale, băuturilor pe bază de
ceai, fructe şi/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheaţă (iced tea ), (cu excepţia transportului
lor), prezentarea acestora pentru vânzare
şi vânzarea prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse
(promovarea), informaţii şi sfaturi comerciale,
servicii de asistenţă comercială, servicii de
import-export cu produse de tipul celor
prezentate.

───────

(210) M 2018 06779
(151) 15/10/2018
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L.,
STR.PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

PLANTUSIN ROMÂNII
NE ALEG CÂND E
VORBA DE TUSE

(531) Clasificare Viena: 05.05.22; 06.01.02;
01.17.25; 19.07.12; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1797C), verde, galben, maro, albastru

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

5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente nutritive şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de conditionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, soluţii şi băuturi din
plante
medicinale.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de marketing, servicii
de promovare, servicii de comerţ şi
regruparea în avantajul terţilor a ceaiurilor
medicinale, infuziilor şi ceaiurilor din plante
medicinale, suplimentelor nutritive şi produselor
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de conditionare, a siropurilor, tincturilor,
extractelor, cremelor, unguentelor, capsulelor,
comprimatelor, uleiurilor, soluţiilor şi loţiunilor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/10/2018

ovulelor, supozitoarelor şi băuturilor din plante
medicinale, ceaiurilor şi infuziilor din fructe şi/
sau plante nemedicinale, băuturilor pe bază de
ceai, fructe şi/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheaţă (iced tea ), (cu excepţia transportului
lor), prezentarea acestora pentru vânzare
şi vânzarea prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse
(promovarea), informaţii şi
sfaturi comerciale, servicii de asistenţă
comercială, servicii de import-export cu produse
de tipul celor prezentate.

───────

(210) M 2018 06780
(151) 15/10/2018
(732) SC HIRATUANA TRANS SRL,

TIMIŞUL DE JOS NR. 32,
JUDEŢUL BRAŞOV, PREDEAL,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

HÜNKAR

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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

───────

(210) M 2018 06781
(151) 15/10/2018
(732) AGRIRO PLATFORM SRL, STR.

SOARELUI NR. 1A, CAMERA NR.
4, JUDEŢUL ILFOV, BRĂNEŞTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

AgriRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#7bb442, HEX=#3d6932)

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silvicultuii, răşini articificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire şi sudură, substanţe
pentru tăbăcirea de blănuri şi piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri şi
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrăşăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţă.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
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referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 06782
(151) 15/10/2018
(732) SC ENIT DOWNSTREAM SRL,

STR. GLORIEI NR. 29, JUDEŢUL
PRAHOVA, BOLDEŞTI-SCĂENI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
EVENTS GARDEN

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 06783
(151) 15/10/2018
(732) SC NEOCLINIQUE NEOCARE

SRL, STR. THEODOR SPERANŢIA
NR. 14, DEMISOL, ET. 1 ŞI
4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE AVOCAT
COJOCARU ILINCA, STR.
ROMA NR. 42A, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Neoclinique PRO

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:bleu, verde,

portocaliu, galben, ciclam, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură

───────

(210) M 2018 06784
(151) 15/10/2018
(732) CRISTINA TOADER, STR.

THEODOR SPERANTIA NR. 14,
ET. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Neoclinique SMILE
DESIGN CLINIC

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15
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(591) Culori revendicate:bleu, verde, piersică,
galben, ciclam, albastru

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2018 06785
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HELP

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06786
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EGO POTENT

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06787
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MENTALPLUS

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────
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(210) M 2018 06788
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RENOCARE

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06789
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
STRESSTOP

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de

pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06790
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REDUCT PLUS

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06791
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PROFEMINA

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
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alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06792
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IZ GLOBIN

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06793
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MENOCARE

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06794
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MEGAIMUN

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
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pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06795
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INULOSTIM

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06796
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HORMOSTIM

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi

alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06797
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ENZYMCARE

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────
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(210) M 2018 06798
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GLUCOCROM

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06799
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DIGEST B

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de

pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06800
(151) 15/10/2018
(732) MARA EUROPROTECT S.R.L.,

JUDET: MARAMURES, NUMAR:
452, , SATULUNG, 437270,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR. 12, AP. 3,
MARAMUREȘ., BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

MARA EUROPROTECT

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 07.01.09;
07.03.25; 07.03.01; 06.01.02; 29.01.13

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

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

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

───────
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(210) M 2018 06801
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GASTRINCALM

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pasta de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectant!, produse
pentru distrugerea dăunatorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06802
(151) 15/10/2018
(732) VITACARE S.R.L., CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
C 60, ET.2, CAMERELE 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ARTROVIT

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pasta de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de

pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectant!, produse
pentru distrugerea dăunatorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2018 06803
(151) 15/10/2018
(732) UPPGOO SRL, ALEEA

COMPOZITORILOR NR. 12, BL.
Z20, SC. 1, ET. 8, AP. 52, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UppGoo

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 24.17.25;
26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

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

clase:
9. Software (program), aplicaţii software,
software pentru dezvoltare de aplicaţii, software
pentru dezvoltarea mijloacelor de comunicare.
42. Dezvoltare software, dezvoltare de software
în realitatea virtuală.

───────
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(210) M 2018 06804
(151) 15/10/2018
(732) CABINET DE AVOCAT ISTRATE

LAURA MIHAELA, STR.
PROLETARULUI NR. 39,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cabinet de Avocat Lmi

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
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 06805
(151) 15/10/2018
(732) DANIELA PETRAR, STR.

PANDURILOR NR. 18, AP. 14, JUD.
MUREŞ, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
EDEN BEAUTY

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

44. Servicii de saloane de frumuseţe, saloane
de coafură, manichiură, servicii de aromaterapie,
masaj, servicii asigurate de machiori, tatuaje
cosmetice (tatuare), servicii de bronzare
organică.

───────

(210) M 2018 06806
(151) 15/10/2018
(732) FABIAN-ILIE SOMEŞAN, BD.

CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR. 184,
ET 5, AP 23, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
TEDIX

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

35. Publicitate, promovare şi vânzare, prin
cataloage şi canale on-line, a serviciilor din clasa
41.
41. Educaţie şi instruire, servicii de educaţie şi
instruire furnizate on-line, organizare de cursuri
de formare profesională şi instruire, furnizare
de cursuri de formare profesională şi instruire,
coordonare de cursuri de formare profesională,
servicii de consultanţă în domeniul cursurilor
de educaţie şi instruire, furnizare de cursuri de
formare profesională şi instruire pe suport tipărit
sau digital.

───────

(210) M 2018 06807
(151) 15/10/2018
(732) SC BAYKARA INTERNATIONAL

SRL, STR. CRISULUI NR. 2, SUB.
2, JUDEŢ ILFOV, DASCALU,
ILFOV, ROMANIA

(540)
CAMPINA SUPER SPORT

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

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

───────

(210) M 2018 06808
(151) 15/10/2018
(732) SC BAYKARA INTERNATIONAL

SRL, STR. CRISULUI NR. 2, SUB.
2, JUDEŢ ILFOV, DASCALU,
ILFOV, ROMANIA

(540)
SIBIU SUPER SPORT
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2018 06809
(151) 15/10/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL. REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

George. Primul
banking inteligent

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.24; 26.01.03; 26.02.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 06810
(151) 15/10/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL. REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

George - Primul
banking inteligent

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.03; 26.02.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 06811
(151) 15/10/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL. REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

George. Primul
banking inteligent

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.24; 26.01.03; 26.02.01
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(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 06812
(151) 15/10/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL. REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

George. Primul
banking inteligent

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.02.01;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.24

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 06813
(151) 15/10/2018
(732) MIRUNA-PETRA IOANI, STR.

VASILE MILEA NR. 54, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)
Și blondele gândesc

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

16. Cărți cu nume.

19. Panouri publicitare (panouri de afișaj
nemetalice), indicatoare și panouri de informare
și publicitare nemetalice.
35. Închiriere de panouri publicitare digitale,
publicare de materiale publicitare online,
distribuire de material publicitar prin poştă,
închirieri de spaţiu publicitar pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar în broşuri,
prezentare de produse în scop publicitar,
închiriere de timp publicitar în cinematografe,
distribuire de prospecte în scop publicitar,
administrare de personal în scopuri publicitare,
servicii de editare de texte publicitare, distribuţie
de produse în scopuri publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, realizare
de anunţuri publicitare pentru terţi, difuzare
de materiale publicitare pentru terţi, furnizare
de modele în scopuri publicitare, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
servicii publicitare privind baze de date, editare
şi actualizare de texte publicitare, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, servicii
de layout în scopuri publicitare, închiriere
de spaţii publicitare în trenuri, servicii de
difuzare de materiale publicitare, redactare de
scenarii pentru scopuri publicitare, organizare de
demonstraţii în scopuri publicitare, organizarea
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de expoziţii în scopuri publicitare, plasarea de
anunţuri publicitare pentru terţi, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, producţie de
clipuri publicitare pentru radio, organizare şi
realizare de evenimente publicitare, difuzare
de materiale publicitare şi promoţionale, servicii
de anunţuri în scopuri publicitare, servicii
de redacţie în scopuri publicitare, difuzare
de anunţuri publicitare prin internet, difuzare
de materiale publicitare prin poştă, publicare
de materiale şi texte publicitare, închiriere
de panouri în scopuri publicitare, compilare,
producţie şi diseminare de material publicitar,
servicii publicitare privind vânzarea de bunuri
mobile, difuzarea de anunţuri publicitare şi
anunţuri comerciale, servicii publicitare în
materie de prestaţii comerciale, distribuire de
materiale publicitare prin poştă şi de suplimente
publicitare anexate la ediţiile obişnuite, realizare
de înregistrări video în scopuri publicitare,
producţie de înregistrari video în scopuri
publicitare, producţie de înregistrări audio în
scopuri publicitare, prezentare de echipament
fotografic (în scopuri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
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publicitare, afişare de anunţuri publicitare pentru
pentru terţi, închiriere de spaţiu publicitar
pe site-uri web, furnizare şi închiriere de
spaţiu publicitar pe internet, organizare pentru
dispunerea de spaţiu publicitar în ziare, servicii
de amenajare de vitrine în scopuri publicitare,
compilare de anunţuri publicitare pentru utilizare
pe internet, servicii de agenţii de modele în
scopuri publicitare, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, productie
de înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale şi publicitare, creare de texte
publicitare şi în scop promoţional, pregătire
de anunţuri publicitare personalizate, în folosul
terţilor, punere la dispoziţie şi închiriere de spaţii
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, pregătire şi
plasare de anunţuri publicitare pentru terţi,
distribuire de prospecte şi mostre în scopuri
publicitare, pregătire şi prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, actualizarea
informaţiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, furnizare de spaţiu publicitar
într-o reţea informatică globală, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, prezentare de produse şi servicii
(în scopuri promoţionale/publicitare), difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broşuri şi
material tipărit), difuzare de materiale de
reclamă, de marketing şi publicitare, difuzare de
anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcţie de căutare, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi reviste,
organizare de expoziţii şi evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, organizare de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
organizare şi desfăşurarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea vânzării
de servicii (în numele terţilor) prin reclame
publicitare, organizarea de trageri la sorţi cu
premii în scopuri publicitare, organizarea şi
coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri
publicitare, compilare de indexuri de informaţii
în scopuri comerciale sau publicitare, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare, în
format electronic, pregătire şi plasare de anunţuri
publicitare de exterior pentru terţi, servicii de
modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, distribuţie de fluturaşi, broşuri,
materiale tipărite şi mostre în scop publicitar,
furnizare de spaţii publicitare prin mijloace
electronice sau reţele informatice globale,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri

comerciale şi publicitare, organizare de târguri
comerciale şi expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, compilare de anunţuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web, compilare
de anunţuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, distribuţie şi difuzare
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
material tipărit, mostre), servicii publicitare
cu privire la crearea identităţii corporative şi
de brand, distribuire de reclame şi material
publicitar (pliante, broşuri, foi volante şi mostre),
organizarea distribuţiei de texte publicitare pe
baza chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului, organizarea distribuţiei de mostre
publicitare pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului, organizare de expoziţii
de flori şi plante în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare şi coordonare de expoziţii
de artă în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, compilare de anunţuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
activităţi publicitare, în special cu privire la
reţele de telematică şi de telefonie, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
planificare şi organizare de târguri comerciale,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line
pe internet, promovare de produse şi servicii
ale terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare
pe pagini de internet, distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broşuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanţă pe bază
de catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi
de vânzare, distribuire de materiale publicitare,
şi anume, pliante, prospecte, broşuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanţă pe bază
de catalog (indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu), organizare de programe de fidelizare
a clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
sau publicitare, servicii de fidelizare de
clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/
sau publicitare, servicii de club de clienţi
în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
publicitare, închiriere de spaţiu publicitar pe
internet pentru anunţuri de angajare, servicii
de intermediere privind închirierea de timp
şi spaţiu publicitar, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
şi publicitare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, închiriere de panouri
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de afişare (panouri publicitare), furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, indexare
web în scop comercial sau publicitar, închiriere
de spaţiu publicitar în proprietăţi feroviare.
38. Comunicare prin bloguri online.
40. Imprimare personalizată a denumirilor şi
logotipurilor de firme, de uz publicitar şi
promoţional, pe produsele altor persoane.
41. Scriere şi publicare de texte, cu excepţia
textelor publicitare, scriere de discursuri, altele
decât cele pentru scopuri publicitare, servicii de
paginare pentru alte scopuri decât cel publicitar,
editare de texte scrise, cu excepţia textelor
publicitare, regizare de filme, alta decât de filme
publicitare, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, redactare de scenarii,
nu în scopuri publicitare, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, redactarea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2018 06815
(151) 15/10/2018
(732) OMEGA PHARMA INNOVATION

& DEVELOPMENT NV, STR.
VENECOWEG, NR. 26,
NAZARETH, 9810, BELGIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
ANGIREX

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

5. Preparate și substanțe farmaceutice și
medicale pentru uz uman, preparate
farmaceutice și medicale pentru tratarea
durerilor în gât, preparate farmaceutice și
medicale pentru tratarea tusei, preparate
antitusive, siropuri de tuse, preparate
farmaceutice și medicale pentru tratarea răcelilor
și gripei, preparate farmaceutice și medicale
pentru tratarea infecțiilor sistemului respirator,
vitamine și suplimente nutritive.

───────

(210) M 2018 06816
(151) 15/10/2018
(732) Cabinet de Avocat "dr. Pantea

Cezar Marius", STR. CALEA
CALARASI NR. 176, BL.59, SC. A,
AP. 29, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030628, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cabinet de Avocat „dr.
Pantea Cezar Marius” CPM

(531) Clasificare Viena: 17.03.01; 23.01.01;
05.03.17; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
45. Servicii juridice.

───────
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(210) M 2018 06817
(151) 15/10/2018
(732) CABINET DE PROPRIETATE

INDUSTRIALĂ PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CALARASI NR.
142 , SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030628, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pensiunea Maria Predeal

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.05.13; 26.05.18;
01.01.01

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben

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

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

───────
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