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Cereri Mărci publicate în 22/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07577 15/11/2018 Vasile Valer Catana bluered

2 M 2018 07678 15/11/2018 AIRPORT CAB CITY SRL Smart Cab

3 M 2018 07680 15/11/2018 CIPRIAN-IOAN PASCALAU
ALEXANDRA-IULIA PASCALAU-
POPA

Don Pasquale

4 M 2018 07681 15/11/2018 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
ECORUN

ECO RUN MOIECIU

5 M 2018 07682 15/11/2018 ANDREI POLGAR Pearl Smile

6 M 2018 07683 15/11/2018 MARIN MITITELU A.S. CORVINUL HUNEDOARA

7 M 2018 07684 15/11/2018 S.C. MODERN DENTISTRY
IMPEX S.R.L.

expertImplant

8 M 2018 07685 15/11/2018 ŢARANU DIANA ŢINUTUL CĂLIMANILOR

9 M 2018 07686 15/11/2018 BESTA PRO SRL BESTA

10 M 2018 07687 15/11/2018 Societatea CONTAINER FILLER
& LOGISTIC SRL

GMA Granat Rosu Solutii
Economice pentru Debitare cu
Jet de Apa

11 M 2018 07688 15/11/2018 VIOREL ADRIAN STAN CONCURS LITERAR
TEKIRGHIOL - EFORIE,
EDITURA "CULTURA
NATIONALA", PREMIUL
LITERAR MIRCEA ELIADE

12 M 2018 07689 15/11/2018 NOVACOAST s.r.o. SIOUX

13 M 2018 07690 15/11/2018 SC GRETTA STARS SRL ROI

14 M 2018 07691 15/11/2018 SC POLICOLOR SA SPOR vopsea superlavabila cu
ioni de argint de interior

15 M 2018 07692 15/11/2018 NOVACOAST s.r.o. HerpeNorm

16 M 2018 07693 15/11/2018 SC POLICOLOR SA DEKO V8057 vopsea
superlavabila de interior cu
acoperire maxima

17 M 2018 07694 15/11/2018 SC POLICOLOR SA DEKO V8067 vopsea
ultralavabila cu silicon pentru
exterior

18 M 2018 07695 15/11/2018 SC POLICOLOR SA DEKO V8058 vopsea latex mat
superlavabila pentru interior

19 M 2018 07696 15/11/2018 PAVEL BARTOȘ ROMANIAN TRADITION
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2018 07698 15/11/2018 CLAUDIU DORIN DAN

MIHAI ROMULUS BALINT

21 M 2018 07699 15/11/2018 FIRST CUP EVENTS SRL aici

22 M 2018 07700 15/11/2018 DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA MARAMA

23 M 2018 07701 15/11/2018 NICOLETA BURLACU PINGUINUL CURAJOS

24 M 2018 07702 15/11/2018 ANONYMOUS EURO
COMPANY SRL

TOPSELLER

25 M 2018 07703 15/11/2018 DĂNUȚ SANDU RR ROD ROMÂNESC

26 M 2018 07704 15/11/2018 DĂNUȚ SANDU CHARMANTE

27 M 2018 07705 15/11/2018 OMEGA PHARMA INNOVATION
& DEVELOPMENT NV

COLDTUSIN

28 M 2018 07706 15/11/2018 ZENTIVA S.A. OROCALMIN

29 M 2018 07707 15/11/2018 BARBARIAN GROUP SPECIAL
SECURITATE SRL

B.G.S. BARBARIAN GROUP
SPECIAL SECURITATE

5 Elemente
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(210) M 2018 07577
(151) 15/11/2018
(732) Vasile Valer Catana, STR.

CLOPOTULUI NR. 61, JUD. ARAD,
ARAD, 310264, ARAD, ROMANIA

(540)

bluered

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 26.01.18; 26.11.06

(591) Culori revendicate:galben (HEX #ffff00),
roşu (HEX #e01010), albastru (HEX
#007bf9), negru (HEX #000000)

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

9. Platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile.

───────

(210) M 2018 07678
(151) 15/11/2018
(732) AIRPORT CAB CITY SRL, STR.

LUICA NR. 156W, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Smart Cab

(531) Clasificare Viena: 06.07.05; 06.07.25;
18.01.09; 18.05.01; 27.05.01

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

39. Transport, transport rutier, transportul
pasagerilor, organizarea transportării (servicii de
transport), organizarea transportului, logistică de
transport, transport de pasageri.

───────

(210) M 2018 07680
(151) 15/11/2018
(732) CIPRIAN-IOAN PASCALAU,

STR. MIKO IMRE NR. 10, AP. P8,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
ALEXANDRA-IULIA PASCALAU-
POPA, STR. MIKO IMRE NR. 10,
AP P8, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Don Pasquale

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.16;
02.01.23; 27.05.01

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

35. Servicii de vânzare en gros şi en detail,
regruparea în avantajul terţilor de produse
alimentare şi în special pizza,(cu excepţia
transportului lor), prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web propriu sau alte site-uri ale
terţilor ori platforme specializate, astfel încât
terţii să le vadă şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,
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inclusiv online, informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, servicii oferite de lanţuri de magazine
şi magazine online specializate în vânzarea de
pizza, conducerea şi administrarea afacerilor.
39. Servicii de livrare la domiciliu de pizza şi alte
produse alimentare (transport).
43. Servicii oferite de pizzerie, restaurant, fast-
food, servicii de catering.

───────

(210) M 2018 07681
(151) 15/11/2018
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

ECORUN, ALEEA PASCANI NR.
10 BL. M7, SC. A, ET. 9, AP. 40,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 062086,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ECO RUN MOIECIU

(531) Clasificare Viena: 05.03.06; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
375C), negru

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

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

───────

(210) M 2018 07682
(151) 15/11/2018
(732) ANDREI POLGAR, CALEA

DUMBRĂVII NR. 99, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Pearl Smile

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 26.11.01;
26.11.25; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro, galben, auriu
(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 07683
(151) 15/11/2018
(732) MARIN MITITELU, STR.

HUNEDOARA NR. 6A, BL. E, SC.
B, ET. 2, AP. 50, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

A.S. CORVINUL HUNEDOARA

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 24.07.23;
29.01.14

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

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

41. Educaţie, 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 07684
(151) 15/11/2018
(732) S.C. MODERN DENTISTRY IMPEX

S.R.L., STR. COVASNA NR.
41, BL. F19, AP. 16, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 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)

expertImplant

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:gri, albastru, alb
(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 (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
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horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07685
(151) 15/11/2018
(732) ŢARANU DIANA, SAT GURA

HAITII, NR. 71, JUDEŢUL
SUCEAVA, ŞARU DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ŢINUTUL CĂLIMANILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.13.25; 26.04.18; 26.04.16

(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).
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 07686
(151) 15/11/2018
(732) BESTA PRO SRL, STRADA:

SERG. APOSTOL GH.
CONSTANTIN, NUMAR: 8-10,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

BESTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 01.15.03;
26.01.16

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

6. Metale feroase şi neferoase şi aliajele lor,
minereuri.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terţilor de
produse din clasa 6 (cu excepţia transportului),
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
propriu sau alte site-uri ale tertilor ori platforme
specializate, astfel încât terţii le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
aceste produse, inclusiv online, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
şi consultanţă pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, conducerea si administrarea
afacerilor.

───────
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(210) M 2018 07687
(151) 15/11/2018
(732) Societatea CONTAINER FILLER

& LOGISTIC SRL, INCINTA
PORT, POARTA 2, CLADIREA
ADMINISTRATIVA SORENA ,
BIROUL NR. 1.8, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GMA Granat Rosu Solutii
Economice pentru

Debitare cu Jet de Apa

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.02.08;
26.01.04

(591) Culori revendicate:roz închis (Hex
#24263), roz deschis (Hex #e58494)

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

3. Abrazivi (preparate de curăţare), preparate
abrazive, materiale de sablare abrazive pentru
curăţare, granule abrazive şi anume granule
pentru a fi folosite ca abraziv în sablare, lustruire
şi tăiere la presiune înaltă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 07688
(151) 15/11/2018
(732) VIOREL ADRIAN STAN,

STR. MUNCII NR. 2B, JUD.
CONSTANŢA, TECHIRGHIOL,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CONCURS LITERAR

TEKIRGHIOL - EFORIE,
EDITURA "CULTURA

NATIONALA", PREMIUL
LITERAR MIRCEA ELIADE

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

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

───────

(210) M 2018 07689
(151) 15/11/2018
(732) NOVACOAST s.r.o., STRADA

THÁMOVA 402/4 NR. 402, BL. 4,
186 00 PRAHA 8 - KARLÍN
, PRAHA, CEHIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

(540)
SIOUX

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

5. Produsele farmaceutice, parafarmaceutice
și veterinare, analgezice locale, acid gras
pentru utilizare ca supliment nutrițional și
analgezic local, vitamine și minerale și
oligoelemente, preparate și medicamente
dietetice și nutritive, siropuri medicinale,
extracte de plante medicinale și preparate
combinate de vitamine, minerale, oligoelemente
și extracte de plante, suplimente alimentare
îmbogățite cu vitamine sau minerale sau
oligoelemente, preparate vitaminice, vitamine și
preparate multivitamine, minerale și preparate
multiminerale, ceai din plante medicinale (băuturi
medicinale), plante medicinale, dulciuri sau
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pastile sau tablete sau capsule sau gume de
mestecat cu ingrediente medicinale, substanțe
dietetice modificate pentru scopuri medicale, apă
minerală și băuturi dietetice modificate pentru
scopuri medicale, alimente dietetice modificate
pentru scopuri medicale, suplimente nutriționale
pentru scopuri medicale, preparate proteice sau
alimente pentru uz medical, balsamuri și creme
și unguente pentru uscopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri medicale.
32. Băuturi din multivitamine, aloe vera și
extracte din acestea ca materie primă pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de publicitate și de promovare,
de marketing prin orice mijloace media, prin
rețeaua de telefonie sau printr-o rețea de
date sau prin rețeaua de informare sau
rețeaua electronică sau printr-o rețea de
comunicații sau printr-o rețea informatică sau
publicitate, furnizarea de produse informatice
de publicitate, informații multimedia de natură
comercială, utilizarea în scopuri comerciale a
internetului în domeniul internetului și serviciilor
de căutare comerciale, publicitatea on-line,
activitățile agențiilor de publicitate, medierea
în relațiile de afaceri, brokerajul domeniul
comerțului cu produsele menționate mai sus
din clasele 5 și 32, organizarea de expoziții și
manifestări demonstrative cu accent pe scopuri
comerciale.

───────

(210) M 2018 07690
(151) 15/11/2018
(732) SC GRETTA STARS SRL, STR.

LINIA DE CENTURĂ, NR.17,
COMPLEX CHINA TOWN,
SPAŢIUL COMERCIAL 243, HALA
C, JUD. ILFOV, SAT AFUMAŢI,
COM. AFUMAŢI, ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. URANUS, NR. 1,
BLOC.1, SCARA B, ETAJ 2, AP.11,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ROI

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 24.09.05;
24.09.10; 02.09.01; 27.05.01; 27.05.02

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

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

───────
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(210) M 2018 07691
(151) 15/11/2018
(732) SC POLICOLOR SA, BDUL.

THEODOR PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032258,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SPOR vopsea superlavabila
cu ioni de argint de interior

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

2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.

───────

(210) M 2018 07692
(151) 15/11/2018
(732) NOVACOAST s.r.o., STRADA

THÁMOVA 402/4 NR. 402, BL. 4,
186 00 PRAHA 8 - KARLÍN
, PRAHA, CEHIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

(540)
HerpeNorm

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

5. Produse farmaceutice, parafarmaceutice și
veterinare, vitamine și minerale și oligoelemente,
preparate și medicamente dietetice și
nutriționale, siropuri medicinale, extracte de
plante medicinale și preparate combinate de
vitamine, minerale, oligoelemente și extracte
din plante, suplimente alimentare îmbogățite
cu vitamine sau minerale sau oligoelemente,
preparate pe bază de vitamine, vitamine și
preparate multivitamine, preparate minerale
și multe minerale, ceai din plante, plante
medicinale, produse de cofetărie sau pastile sau
tablete sau capsule sau capsule sau gumă de
mestecat cu ingrediente medicinale, substanțe
dietetice modificate pentru scopuri medicale, ape

minerale și băuturi dietetice modificate pentru
scopuri medicale, alimente dietetice modificate
pentru scopuri medicale, suplimente nutritive
pentru scopuri medicale, preparate proteice sau
alimente pentru uz medical, balsamuri și creme
și unguente de uz medical, preparate chimice
de uz medical, uleiuri medicinale, uleiuri de uz
medical, grăsimi de uz medical, săruri curative,
tincturi de uz medical.

───────

(210) M 2018 07693
(151) 15/11/2018
(732) SC POLICOLOR SA, BD.

THEODOR PALLADY NR.
51, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DEKO V8057 vopsea

superlavabila de interior
cu acoperire maxima

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

2. Coloranți, lacuri și vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanți, rășini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi și
artiști.

───────

(210) M 2018 07694
(151) 15/11/2018
(732) SC POLICOLOR SA, BD.

THEODOR PALLADY NR.
51, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DEKO V8067 vopsea

ultralavabila cu
silicon pentru exterior

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

2. Coloranți, lacuri și vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanți, rășini naturale
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în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi și
artiști.

───────

(210) M 2018 07695
(151) 15/11/2018
(732) SC POLICOLOR SA, BD.

THEODOR PALLADY NR.
51, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DEKO V8058 vopsea latex mat
superlavabila pentru interior

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

2. Coloranți, lacuri și vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanți, rășini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi și
artiști.

───────

(210) M 2018 07696
(151) 15/11/2018
(732) PAVEL BARTOȘ, STR.

GHEORGHE PETRAŞCU NR.
14A, BL. 9A, AP. 17, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ROMANIAN TRADITION

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

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.

───────

(210) M 2018 07698
(151) 15/11/2018
(732) CLAUDIU DORIN DAN, STR.

VIRGIL MADGEARU NR. 26 B, ET.
5, AP. 24, SECTOR 1
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MIHAI ROMULUS BALINT, STR.
SIBIU NR. 18, BL. 813, ET. 2, P.
32, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.07;
27.07.01; 27.01.02; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, gemuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

5 Elemente
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(210) M 2018 07699
(151) 15/11/2018
(732) FIRST CUP EVENTS SRL , CALEA

GIULEŞTI NR. 47, BL. 11 A, ET. 6,
AP. 34, SECTOR 6
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL, STR. POLONĂ NR.
115, BL.15, SC.A, AP.19, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

aici

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

clase:
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, planificarea
de petreceri, planificarea de spectacole, punere
la dispoziție de săli de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli de
divertisment, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de maestru

de ceremonii, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, servicii oferite de discoteci,
servicii oferite de sălile de dans.

───────

(210) M 2018 07700
(151) 15/11/2018
(732) DOMENIUL COROANEI

SEGARCEA SRL, STR. UNIRII
NR. 4A, JUD. DOLJ, SEGARCEA,
DOLJ, ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA MARAMA

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2018 07701
(151) 15/11/2018
(732) NICOLETA BURLACU, STR. LT.

COL. C-TIN MARINESCU NR.
6, BL. A36, SC. 2, ET. 3, AP. 34,
SECTOR 5
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PINGUINUL CURAJOS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.15; 26.01.03; 03.07.08; 03.07.24;
09.03.13

(591) Culori revendicate:alb, galben, albastru
deschis, albastru închis, roşu, negru

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

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

───────

(210) M 2018 07702
(151) 15/11/2018
(732) ANONYMOUS EURO COMPANY

SRL, STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII
NR. 42, CAMERA 4, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TOPSELLER

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie, piele, imitaţii de piele,
articole de voiaj.
24. Tesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat, feţe de masă, lenjerie de pat din hârtie,
tesături şi cuverturi pentru uz caznic
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Articole de mercerie şi pasmanterie, dantelă
şi broderie, panglici şi şnururi, nasturi, capse,
copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
fermoare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc, în beneficiul tertior, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agentiilor de publicitate, ca şi servicii ca
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă,
sau distribuirea de mostre.
39. Transportul, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, servicii de
transport al persoanelor sau mărfurilor dintr-un
loc în altul (pe şine, pe şosea, pe apă, prin
aer sau prin conducte) ca şi serviciile în mod
necesar legate de aceste transporturi, cum sunt
serviciile de depozitare a mărfurilor în depozite
sau alte clădiri, pentru a fi conservate sau păzite,
servicii prestate de companiile care exploatează
gări, poduri, instalaţii de transbordare pentru
trenuri, utilizate de transportator (servicii de
transport), servicii de închiriere de vehicule
de transport, servicii referitoare la activităţi
din domeniul naval: remorcare, descărcare,
porturi şi docuri, salvarea navelor esuate şi
a încarcăturii acestora, servicii referitoare la
ambalarea şi împachetarea bunurilor înainte
de expediţie, servicii de informaţii referitoare
la călătorii şi transporturi de mărfuri oferite de
agenţii şi brokeri de turism, informaţii referitoare
la tarife, orare şi modalităţi de transport, servicii
referitoare la inspecţia vehiculelor sau mărfurilor
înaintea transportului.

───────
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(210) M 2018 07703
(151) 15/11/2018
(732) DĂNUȚ SANDU, STR. CĂMPIA

LIBERTĂȚII NR. 42, BL. B2,
SC. F, ET. 9, AP. 240, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 09.01.09; 25.01.10;
25.01.19; 26.11.14; 27.05.12; 27.05.14;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, bej, negru

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri și
produse pe bază de vin.

───────

(210) M 2018 07704
(151) 15/11/2018
(732) DĂNUȚ SANDU, STR. CĂMPIA

LIBERTĂȚII NR. 42, BL. B2,
SC. F, ET. 9, AP. 240, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CHARMANTE

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri și
produse pe bază de vin.

───────

(210) M 2018 07705
(151) 15/11/2018
(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)
COLDTUSIN

(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 07706
(151) 15/11/2018
(732) ZENTIVA S.A., BD. THEODOR

PALLADY NR. 50, SECTOR
3, BUCURESTI, 032266,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
OROCALMIN

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

5. Preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
inflamatorii ale gurii și ale gâtului, preparate
analgezice, anestezice și anti-infalmatorii,
dropsuri pentru gât, de uz medical.

───────

RR ROD ROMÂNESC
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(210) M 2018 07707
(151) 15/11/2018
(732) BARBARIAN GROUP SPECIAL

SECURITATE SRL, ALEEA
DECEBAL NR. 11, BL. A8, ET. 2,
AP. 9, CAMERA 2, JUD. IAȘI, IAȘI,
700231, IAȘI, ROMANIA

(540)

B.G.S. BARBARIAN GROUP
SPECIAL SECURITATE

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 02.01.22;
02.01.23; 01.01.05; 01.01.10; 24.01.05;
24.01.08; 24.01.10; 27.05.12

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

45. Servicii de pază și protecție, servicii de pază.
───────


