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Cereri Mărci publicate în 23/07/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04192 16/07/2018 ALEXANDRU BILT BiltLift

2 M 2018 04233 16/07/2018 AOŞAN CRISTINA Mirabilis

3 M 2018 04656 16/07/2018 EMANUEL GABRIEL POLI Casa Olarului Vadu Crișului

4 M 2018 04657 16/07/2018 ORAS COVASNA (CONSILIUL
LOCAL COVASNA

KOVÁSZNA A mofetták és az
100 borvizforrás városa

5 M 2018 04658 16/07/2018 BRAND EMOTION SRL DIGITALIUM

6 M 2018 04659 16/07/2018 ORAS COVASNA (CONSILIUL
LOCAL COVASNA)

COVASNA Stațiunea mofetelor
și a celor 1000 de izvoare de ape
minerale

7 M 2018 04660 16/07/2018 ALCOS BIOPROD SRL OZONATED COCONUT OIL

8 M 2018 04661 16/07/2018 ELTON CORPORATION SA LEO GREEN Plus

9 M 2018 04662 16/07/2018 PRO TAG HOLDING SRL LA PETRE PESCARUL

10 M 2018 04663 16/07/2018 CONSTANTIN TEOFIL NEAGU
IULIAN TERIS

LOVELY wild beach

11 M 2018 04664 16/07/2018 SC LAROPHARM SRL Laropharm INDUSTRIE
FARMACEUTICA UROplus

12 M 2018 04665 16/07/2018 ALCOS BIOPROD SRL HEMPOIL FULL SPECTRUM

13 M 2018 04666 16/07/2018 LINE AGENCY SRL-D LINE AGENCY

14 M 2018 04667 16/07/2018 ALCOS BIOPROD SRL OZONATED HEMP OIL

15 M 2018 04668 16/07/2018 SHARDA EUROPE B.V.B.A AGRO-GLYFO

16 M 2018 04669 16/07/2018 SC SELIANIN SEL Veselo Selo

17 M 2018 04670 16/07/2018 ALEXANDRA NEGREI WILD CARPATHIA

18 M 2018 04671 16/07/2018 ANA MAGDALENA PLEȘCAN ecoboutique anna nattura

19 M 2018 04672 16/07/2018 M.C.R.C. VERTEX SRL V VERTEX

20 M 2018 04673 16/07/2018 BOGDAN BRATU DermaBeauty Clinique

21 M 2018 04674 16/07/2018 ROVA DESIGN FIT SRL RADU ITU THE WILD HATTER
2018

22 M 2018 04675 16/07/2018 KENNETH KAM BOON HEE

23 M 2018 04676 16/07/2018 KENNETH KAM BOON HEE

24 M 2018 04678 16/07/2018 VWR International Holdings, Inc. AVANTOR

25 M 2018 04679 16/07/2018 VWR International Holdings, Inc. VWR part of avantor

26 M 2018 04680 16/07/2018 VWR International Holdings, Inc. avantor
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2018 04681 16/07/2018 CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Contaţi pe Noi. Contaţi, cu Noi.
Întotdeauna!

28 M 2018 04682 16/07/2018 S.C. MASTERANGE ROMANIA
S.R.L.

STEJARII

29 M 2018 04683 16/07/2018 GABRIEL FLORINEL FLOREA Caru' cu cârnaţi

30 M 2018 04684 16/07/2018 GABRIEL FLORINEL FLOREA LUTICĂ

31 M 2018 04685 16/07/2018 GABRIEL FLORINEL FLOREA Spacey Sweets

32 M 2018 04686 16/07/2018 GABRIEL FLORINEL FLOREA Cococi ţărăneşti

33 M 2018 04687 16/07/2018 ALCOS BIOPROD S.R.L. OZONATED OLIVE OIL

34 M 2018 04688 16/07/2018 ALCOS BIOPROD S.R.L. OZONACNE

35 M 2018 04689 16/07/2018 ALCOS BIOPROD S.R.L. OZONCELULITE

36 M 2018 04690 16/07/2018 ALCOS BIOPROD S.R.L. OZONVIRUS

37 M 2018 04691 16/07/2018 THE MAD AGENCY SRL BD BEAUTYfull DAYS

38 M 2018 04692 16/07/2018 ALCOS BIOPROD SRL OZONPSORI

39 M 2018 04693 16/07/2018 ALCOS BIOPROD SRL OZONRID

40 M 2018 04694 16/07/2018 CHEZ LILY SRL Rue du CARAMEL le goût qui
parle
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(210) M 2018 04192
(151) 16/07/2018
(732) ALEXANDRU BILT, STR.

SILVICULTURII NR. 13, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430332, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
BiltLift

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
uneltele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate pentru vânzare.

───────

(210) M 2018 04233
(151) 16/07/2018
(732) AOŞAN CRISTINA, ŞOS. GALAŢI-

BÂRLAD NR. 1, JUDEŢUL GALAŢI,
VIRLEZI, 807330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
Mirabilis

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante.

───────

(210) M 2018 04656
(151) 16/07/2018
(732) EMANUEL GABRIEL POLI,

STR. GALILEO GALILEI NR.
18, BL. Q9, SC. A, AP. 10, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410452, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Casa Olarului Vadu Crișului

(531) Clasificare Viena: 11.03.08; 19.09.01;
19.09.02; 19.09.03; 27.05.01

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

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie (ustensile)
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlărie, porțelan și ceramică,
recipiente din ceramică, veselă din ceramică,
căni din ceramică, vase de ceramică, pușculițe
din ceramică, ghivece de ceramică, cutii de
ceramică, cutii din ceramică, ornamente din
ceramică, ornamente de ceramică, vase din
ceramică, ghivece din ceramică, crăticioare
din ceramică, statuete din ceramică, sculpturi
din ceramică, statuete de ceramică, busturi
realizate din ceramică, căni confecționate din
ceramică, cupe confecționate din ceramică,
ornamente confecționate din ceramică, figurine
realizate din ceramică, vase pentru copt
din ceramică, produse din ceramică pentru
bucătărie, servicii de cafea de ceramică, lucrări
de artă confecționate din ceramică, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, lucrări de artă
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, vase din lut, ghivece de lut, vase de lut,
cupe confecționate din lut.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, învățământ, inițiere în
tehnici de prelucrare și modelare a lutului
(instruire).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de cazare hotelieră,
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servicii de ospitalitate (cazare), furnizare
de cazare temporară, organizare de cazare
temporară, organizare de cazare pentru turiști,
servicii de cazare pentru reuniuni, servicii
de cazare pentru evenimente, furnizare de
cazare pentru vacanțe, servicii de cazare
pentru vacanțe, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare), servicii de cazare în stațiuni
turistice, servicii de camping pentru turiști
(cazare), închirieri de spații de cazare temporară,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
organizare tabere tematice (cazare).

───────

(210) M 2018 04657
(151) 16/07/2018
(732) ORAS COVASNA (CONSILIUL

LOCAL COVASNA, STR. PILISKE
NR. 1, JUD. COVASNA, COVASNA,
COVASNA, ROMANIA

(540)

KOVÁSZNA A mofetták és
az 100 borvizforrás városa

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 01.15.23;
01.15.24; 27.03.12; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis,
turcoaz, albastru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 04658
(151) 16/07/2018
(732) BRAND EMOTION SRL, STR.

ALEXANDRU ŞERBĂNESCU
NR. 26, BL. 17B, SC. B, AP.
24, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DIGITALIUM

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.05;
27.05.21; 27.05.24; 29.01.15

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

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
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.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
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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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
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.

───────

(210) M 2018 04659
(151) 16/07/2018
(732) ORAS COVASNA (CONSILIUL

LOCAL COVASNA), STR. PILISKE
NR. 1, JUD. COVASNA, COVASNA,
COVASNA, ROMANIA

(540)

COVASNA Stațiunea
mofetelor și a celor 1000

de izvoare de ape minerale

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 01.15.23;
01.15.24; 27.03.12; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis,
albastru, turcoaz

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 04660
(151) 16/07/2018
(732) ALCOS BIOPROD SRL, STR.

TRAIAN LALESCU NR. 249, VILA
4, AP. 1, JUD. DÂMBOVIŢA, SAT
SAMURCASI, COM. CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
OZONATED COCONUT OIL

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Suplimente alimentare pentru oameni și
animale de uz medical.

───────

(210) M 2018 04661
(151) 16/07/2018
(732) ELTON CORPORATION SA, STR.

CÂMPULUI NR. 5, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)
LEO GREEN Plus

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

5. Erbicide.
───────
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(210) M 2018 04662
(151) 16/07/2018
(732) PRO TAG HOLDING SRL, STR.

PANDURULUI NR. 10, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

LA PETRE PESCARUL

(531) Clasificare Viena: 02.01.12; 03.09.01;
03.09.24; 18.03.01; 27.05.01; 27.05.07;
29.01.13

(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru
închis, alb

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2018 04663
(151) 16/07/2018
(732) CONSTANTIN TEOFIL NEAGU,

BD. TOMIS 307, BL. 8B, SC. B, ET.
6, AP. 72, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
IULIAN TERIS, STR. ELIBERARII
25, BL. LV28, SC. B, ET. 2, AP.
32, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

LOVELY wild beach

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2018 04664
(151) 16/07/2018
(732) SC LAROPHARM SRL, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 145 A,
JUDEŢUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Laropharm INDUSTRIE
FARMACEUTICA UROplus

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 26.02.05;
26.02.07; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
5. Produse farmaceutice și veterinare,
suplimente alimentare (de uz medical), produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2018 04665
(151) 16/07/2018
(732) ALCOS BIOPROD SRL, STR.

TRAIAN LALESCU NR. 249, VILA
4, AP. 1, JUD. DÂMBOVIŢA, SAT
SAMURCASI, COM. CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
HEMPOIL FULL SPECTRUM

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical.

───────

(210) M 2018 04666
(151) 16/07/2018
(732) LINE AGENCY SRL-D, SOS.

VITAN BARZESTI NR. 9A, ET.
1, CAMERA 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LINE AGENCY

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

35. Publicitate.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, Crearea și dezvoltarea calculatoarelor
și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 04667
(151) 16/07/2018
(732) ALCOS BIOPROD SRL, STR.

TRAIAN LALESCU NR. 249, VILA
4, AP. 1, JUD. DÂMBOVIŢA, SAT
SAMURCASI, COM. CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
OZONATED HEMP OIL

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical.

───────
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(210) M 2018 04668
(151) 16/07/2018
(732) SHARDA EUROPE B.V.B.A, STR.

JOSEF MORTENSSTRAAT NR.
142, 1702 DILBEEK, BELGIA

(540)
AGRO-GLYFO

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

5. Produse dezinfectante, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
insecticide.

───────

(210) M 2018 04669
(151) 16/07/2018
(732) SC SELIANIN SEL, STR. G-RAL

CONSTANTIN COANDA NR.
5, CAMERA 4, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Veselo Selo

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 27.03.11;
27.05.07; 29.01.12

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.

───────

(210) M 2018 04670
(151) 16/07/2018
(732) ALEXANDRA NEGREI, STR. ANA

IPATESCU NR. 124, JUDEȚUL
MUREȘ, SIGHIȘOARA , MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

WILD CARPATHIA

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.24;
27.05.02; 29.01.14

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

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

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

───────
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(210) M 2018 04671
(151) 16/07/2018
(732) ANA MAGDALENA PLEȘCAN,

BD. UNIRII NR. 45, BL. E3, ET. 6,
AP. 135, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ecoboutique anna nattura

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 05.05.20;
05.05.21; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
660C), verde (Pantone 7489C), mov
(Pantone 258C), gri (Pantone Cool
Gray 10C), alb

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătarie, vase de gatit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă

neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2018 04672
(151) 16/07/2018
(732) M.C.R.C. VERTEX SRL, STR.

CONSTANTEI NR. 17A, JUDEȚUL
CONSTANȚA, NAVODARI, 905700,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

V VERTEX

(531) Clasificare Viena: 24.01.15; 24.01.23;
29.01.14

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice, articole de papetarie, produse de
birotică.

───────

(210) M 2018 04673
(151) 16/07/2018
(732) BOGDAN BRATU, STR. MAICA

DOMNULUI NR. 4, BL. T57, AP. 29,
ET. 7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
023721, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DermaBeauty Clinique

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru

(HEX=#00B1B0), albastru
(HEX=#005779), gri (HEX=#BCBDC0)

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

44. Servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică, chirurgie estetică și plastică, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, furnizare de
informații medicale în domeniul dermatologiei.

───────

(210) M 2018 04674
(151) 16/07/2018
(732) ROVA DESIGN FIT SRL, STR.

GHEORGHE TITEICA NR. 121C,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RADU ITU THE
WILD HATTER 2018

(531) Clasificare Viena: 03.07.19; 09.07.09;
27.05.01; 27.05.11

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

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

───────
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(210) M 2018 04675
(151) 16/07/2018
(732) KENNETH KAM BOON HEE,

2 MARINA BOULEVARD,
#28-02 THE SAIL @ MARINA
BAY, SINGAPORE, 018987,
SINGAPORE

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, BIROU 17-07, ET.17,
SECTOR 2
, BUCUREŞTI, 020276, RO.BU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 05.13.04;
26.01.15; 26.01.16

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

9. Programe de calculator, echipamente
de prelucrare a datelor, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau imaginilor, software de calculator
pentru crearea de baze de date de căutare,
cu informaţii şi date, software de calculator
pentru analiza informaţiilor din piaţă, software
de calculator pentru gestionarea bazelor de
date, software de calculator pentru crearea,
descărcarea, transmiterea, primirea, editarea,
extragerea, codarea, decodificarea, afişarea,
stocarea şi organizarea de texte, grafice, imagini
şi publicaţii electronice, software pentru căutarea
şi extragerea informaţiilor în cadrul unei reţele de
calculatoare, programe de calculator (software
descărcabil), programe de calculator referitoare
la probleme financiare, programe de calculator
destinate utilizării în prelucrarea datelor din

înregistrări financiare, programe de calculator
pentru management financiar, software de
calculator pentru aplicaţii de e-commerce ce
permite utilizatorilor să efectueze tranzacţii de
afaceri electronice prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare, publicaţii electronice,
descărcabile, cărţi electronice descărcabile, date
înregistrate pe cale electronică, baze de date
electronice, aplicaţii software, aplicaţii software
pentru utilizare pe dispozitive mobile, compact-
discuri, DVD-uri şi alte medii de stocare digitală,
cartele codate sau magnetice pentru controlul
accesului, suporturi de date magnetice, suporturi
de înregistrare magnetice.
16. Hârtie şi carton, materiale tipărite, fotografii,
materiale didactice şi de instruire, ziare,
buletine informative (tipărituri), broşuri, pliante,
reviste (periodice), cărţi, periodice, reviste,
pliante, postere, vederi tipărite, circulare
(tipărituri), calendare, jurnale, broşuri, notebook-
uri, materiale de marketing şi promovare
tipărite, anunţuri publicitare tipărite, semne
publicitare din hârtie sau carton, manuale
de utilizare, autocolante, autocolante tipărite,
materiale publicitare pentru distribuţie în formă
de cârduri, materiale publicitare pentru distribuţie
pe suport de hârtie, materiale publicitare pentru
distribuţie în format plastic, afişe publicitare,
afişe ca materiale publicitare, cărţi de vizită,
cărţi nominale, invitaţii, felicitări, afişe publicitare
din carton, afişe publicitare de hârtie, materiale
de instruire, altele decât aparate, ghiduri de
instruire tipărite, saci de hârtie sau materiale
plastice (plicuri, pungi), pentru ambalare, pungi
de cadou din hârtie sau plastic, pungi din plastic
ca suveniruri, publicaţii în domeniile de afaceri,
economie, bursă de valori şi servicii financiare,
stilouri, creioane.
35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comericale, asistenţă în
managementul afacerilor, informaţii de afaceri
comerciale, lucrări de birou, aranjarea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
servicii de consultanţă în afaceri, analiza şi
cercetarea pieţei, servicii de consultanţă în
marketing, studii de marketing, servicii de
informaţii statistice pentru afaceri, prognozare
economică, analiză economică pentru afaceri,
servicii de informare economică în scopuri
comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea brokerajului de acţiuni şi alte valori
mobiliare, analiza datelor de afaceri, compilarea
datelor de afaceri, compilare de informaţii
în baze de date, servicii de prelucrare de
date, sistematizarea informaţiilor în baze de
date pe calculator, actualizarea şi întreţinerea
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bazelor de date de calculator, servicii de
consultanţă în afaceri comerciale în domeniul
criptomonedelor, oferirea de oportunităţi de
networking pentru afaceri pentru persoanele
care doresc să finanţeze afaceri prin oferte
iniţiale de monedă, servicii profesionale online
de networking în domeniul blockchain şi moneda
digitală şi virtuală şi oferte iniţiale de monedă,
furnizarea de baze de date electronice online
şi baze de date de căutare online în domeniul
blockchain şi moneda digitală şi virtuală şi oferte
iniţiale de monedă, servicii caritabile şi anume
în managementul şi administrarea afacerilor,
servicii de informare, asistenţă şi consultanţă în
legătură cu toate serviciile menţionate mai sus.
36. Administrarea afacerilor financiare, investiţii
de capital, tranzacţionare cu mărfuri (servicii
financiare), afaceri financiare, evaluări financiare
(asigurări, servicii bancare, activităţi imobiliare),
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, informaţii financiare,
sponsorizări financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
servicii de finanţare, asigurări, fonduri de
investiţii, împrumuturi (finanţare), afaceri
monetare, consultanţă în domeniul afacerilor
monetare, fonduri mutuale, afaceri imobiliare,
tranzacţionare cu obligaţiuni, tranzacţionare cu
contracte pe acţiuni, tranzacţionare cu contracte
futures, tranzacţionare pe piaţa internaţională de
contracte futures, tranzacţionare de contracte
futures pe indici bursieri, tranzacţionare cu
acţiuni.
41. Servicii educaţionale în domeniul
investiţiilor, finanţelor, economiei, afacerilor,
managementului de portofolii, planificarea
pensiilor, strategii de investiţii şi alocarea
resurselor, aranjarea şi susţinerea cursurilor
de instruire, aranjarea şi susţinerea de
conferinţe, aranjarea şi susţinerea de seminarii
aranjarea şi susţinerea de simpozioane,
aranjarea şi susţinerea de workshop-uri
(instruire), diseminarea materialului educaţional,
consultanţă, informare şi asistenţă în legătură cu
serviciile menţionate mai sus.

───────

(210) M 2018 04676
(151) 16/07/2018
(732) KENNETH KAM BOON HEE,

2 MARINA BOULEVARD,
#28-02 THE SAIL @ MARINA
BAY, SINGAPORE, 018987,
SINGAPORE

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.,
STR.BARBU VĂCĂRESCU, NR.
201, BIROUL 17-07, ETJ.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.13.04; 05.03.20;
26.01.15; 26.01.16; 29.01.14

(591) Culori revendicate:auriu, galben, maro,
negru

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

9. Programe de calculator, echipamente
de prelucrare a datelor, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau imaginilor, software de calculator
pentru crearea de baze de date de căutare,
cu informaţii şi date, software de calculator
pentru analiza informaţiilor din piaţă, software
de calculator pentru gestionarea bazelor de
date, software de calculator pentru crearea,
descărcarea, transmiterea, primirea, editarea,
extragerea, codarea, decodificarea, afişarea,
stocarea şi organizarea de texte, grafice, imagini
şi publicaţii electronice, software pentru căutarea
şi extragerea informaţiilor în cadrul unei reţele de
calculatoare, programe de calculator (software
descărcabil), programe de calculator referitoare
la probleme financiare, programe de calculator
destinate utilizării în prelucrarea datelor din
înregistrări financiare, programe de calculator
pentru management financiar, software de
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calculator pentru aplicaţii de e-commerce ce
permite utilizatorilor să efectueze tranzacţii de
afaceri electronice prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare, publicaţii electronice,
descărcabile, cărţi electronice descărcabile, date
înregistrate pe cale electronică, baze de date
electronice, aplicaţii software, aplicaţii software
pentru utilizare pe dispozitive mobile, compact-
discuri, DVD-uri şi alte medii de stocare digitală,
cartele codate sau magnetice pentru controlul
accesului, suporturi de date magnetice, suporturi
de înregistrare magnetice.
16. Hârtie şi carton, materiale tipărite, fotografii,
materiale didactice şi de instruire, ziare,
buletine informative (tipărituri), broşuri, pliante,
reviste (periodice), cărţi, periodice, reviste,
pliante, postere, vederi tipărite, circulare
(tipărituri), calendare, jurnale, broşuri, notebook-
uri, materiale de marketing şi promovare
tipărite, anunţuri publicitare tipărite, semne
publicitare din hârtie sau carton, manuale
de utilizare, autocolante, autocolante tipărite,
materiale publicitare pentru distribuţie în formă
de cârduri, materiale publicitare pentru distribuţie
pe suport de hârtie, materiale publicitare pentru
distribuţie în format plastic, afişe publicitare,
afişe ca materiale publicitare, cărţi de vizită,
cărţi nominale, invitaţii, felicitări, afişe publicitare
din carton, afişe publicitare de hârtie, materiale
de instruire, altele decât aparate, ghiduri de
instruire tipărite, saci de hârtie sau materiale
plastice (plicuri, pungi), pentru ambalare, pungi
de cadou din hârtie sau plastic, pungi din plastic
ca suveniruri, publicaţii în domeniile de afaceri,
economie, bursă de valori şi servicii financiare,
stilouri, creioane.
35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comericale, asistenţă în
managementul afacerilor, informaţii de afaceri
comerciale, lucrări de birou, aranjarea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
servicii de consultanţă în afaceri, analiza şi
cercetarea pieţei, servicii de consultanţă în
marketing, studii de marketing, servicii de
informaţii statistice pentru afaceri, prognozare
economică, analiză economică pentru afaceri,
servicii de informare economică în scopuri
comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea brokerajului de acţiuni şi alte valori
mobiliare, analiza datelor de afaceri, compilarea
datelor de afaceri, compilare de informaţii
în baze de date, servicii de prelucrare de
date, sistematizarea informaţiilor în baze de
date pe calculator, actualizarea şi întreţinerea
bazelor de date de calculator, servicii de
consultanţă în afaceri comerciale în domeniul

criptomonedelor, oferirea de oportunităţi de
networking pentru afaceri pentru persoanele
care doresc să finanţeze afaceri prin oferte
iniţiale de monedă, servicii profesionale online
de networking în domeniul blockchain şi moneda
digitală şi virtuală şi oferte iniţiale de monedă,
furnizarea de baze de date electronice online
şi baze de date de căutare online în domeniul
blockchain şi moneda digitală şi virtuală şi oferte
iniţiale de monedă, servicii caritabile şi anume
în managementul şi administrarea afacerilor,
servicii de informare, asistenţă şi consultanţă în
legătură cu toate serviciile menţionate mai sus.
36. Administrarea afacerilor financiare, investiţii
de capital, tranzacţionare cu mărfuri (servicii
financiare), afaceri financiare, evaluări financiare
(asigurări, servicii bancare, activităţi imobiliare),
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, informaţii financiare,
sponsorizări financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
servicii de finanţare, asigurări, fonduri de
investiţii, împrumuturi (finanţare), afaceri
monetare, consultanţă în domeniul afacerilor
monetare, fonduri mutuale, afaceri imobiliare,
tranzacţionare cu obligaţiuni, tranzacţionare cu
contracte pe acţiuni, tranzacţionare cu contracte
futures, tranzacţionare pe piaţa internaţională de
contracte futures, tranzacţionare de contracte
futures pe indici bursieri, tranzacţionare cu
acţiuni.
41. Servicii educaţionale în domeniul
investiţiilor, finanţelor, economiei, afacerilor,
managementului de portofolii, planificarea
pensiilor, strategii de investiţii şi alocarea
resurselor, aranjarea şi susţinerea cursurilor
de instruire, aranjarea şi susţinerea de
conferinţe, aranjarea şi susţinerea de seminarii
aranjarea şi susţinerea de simpozioane,
aranjarea şi susţinerea de workshop-uri
(instruire), diseminarea materialului educaţional,
consultanţă, informare şi asistenţă în legătură cu
serviciile menţionate mai sus.

───────
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(210) M 2018 04678
(151) 16/07/2018
(732) VWR International Holdings, Inc.,

2751 CENTERVILLE ROAD, SUITE
358 WILMINGTON, DELAWARE,
19808, DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
AVANTOR

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

1. Produse chimice pentru utilizare în
laboratoare, industrie, știință și cercetare,
siliconi, polimeri din silicon, amine de silicon
și emulsii de silicon destinate utilizării la
fabricarea de preparate/produse farmaceutice,
agenților de administrare de medicamente,
dispozitive medicale, cosmetice, produse de
îngrijire a pielii, produse pentru îngrijirea
personală, produse pentru îngrijirea sănătății,
produse electronice, produse optoelectronice,
produse aerospațiale, produse de apărare,
materiale plastice, cauciuc, acoperiri (coatings),
umpluturi (fillers), adezivi, lubrifianți și materiale
de etanșare (sealants), produse chimice în
ambalaje securizate folosite în laboratoare,
industrie, știință și cercetare, produse chimice
folosite în industriile farmaceutice, bio-
farmaceutice, de mediu, de îngrijire a sănătății,
în științele vieții, în industriile nutraceutice, în
industria electronică, în industriile fotovoltaice,
în industriile semiconductoare, în industria
alimentară, în industria băuturilor și în
industriile produselor chimice fine, produse
chimice și aditivi destinate utilizării la
fabricarea alimentelor, băuturilor, fabricarea
afișajelor cu ecran plat, semiconductorilor,
dispozitivelor fotovoltaice, nutraceuticelor,
produselor farmaceutice, produselor bio-
farmaceutice, produselor chimice fine,
dispozitivelor electronice și microelectronice,
produse chimice și aditivi în ambalaje
securizate destinate utilizării la fabricarea
de alimente, de băuturi, fabricarea
afișajelor cu ecran plat, semiconductorilor,
dispozitivelor fotovoltaice, nutraceuticelor,
produselor farmaceutice, produselor bio-
farmaceutice, produselor chimice fine,
dispozitivelor electronice și microelectronice,
substanțe chimice pentru conservarea
alimentelor, produse chimice de laborator de

știință și de testare, și anume: soluții volumetrice
de precizie pentru testarea eșantioanelor de
reactivi, soluții standard de referință ale metalelor
pentru testare, produse chimice generale
de reacție pentru tratarea sau procesarea
probelor de testare, produse chimice pentru
prelucrarea probelor de țesut patologic, agenți
de deshidratare pentru scopuri industriale,
produse chimice de laborator, și anume: un
reactiv de anticorpi utilizat pentru detectarea
antigenilor în analizele de celule și țesuturi
pentru utilizarea în diagnosticul în vitro,
soluții chimice pentru îndepărtarea peliculei și
îndepărtarea reziduurilor din plăci de siliciu,
produse chimice pentru cromatografie, produse
chimice pentru utilizare în procesele de fabricare
biotehnologică.
3. Produse de curăţare universale, produse de
curăţare utilizate în industriile farmaceutice şi
biofarmaceutice pentru utilizare în laboratoare
şi medii de producţie, pentru scopuri
generale de curăţare, şi anume, pentru
curăţarea materialelor prime, recipientelor,
mănuşilor, vaselor de transfer, echipamentelor
de procesare, rezervoarelor, cărucioarelor,
blaturilor, pereţilor şi pardoselilor, produse/
preparate de curăţare pentru echipamente
ştiinţifice.
5. Produse farmaceutice, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, produse chimice pentru
folosire în laborator pentru scopuri medicale,
seturi de diagnostic constând în principal din
anticorpi monoclonali, tampoane şi reactivi
pentru utilizare în testarea bolilor, preparate
pentru dezinfectarea mâinilor, reactivi chimici
pentru uz medical sau veterinar, sanitizatori
de mâini, preparate de dezinfectare pentru uz
comercial şi industrial, servetele dezinfectante,
mărgele magnetice şi nemagnetice din metal,
sticlă, ceramică sau plastic pentru scopuri
microbiologice, medicale sau veterinare.
7. Distribuitoare automate.
9. Coloane cromatografice, aparate
cromatografice de uz în laborator, aparate
ştiinţifice de laborator, şi anume, coloane
de extractie în faza solida şi dispozitive
care utilizează sorbanţi cromatografici pentru
extracţia produselor chimice din solvenţi, aparate
ştiinţifice de laborator, şi anume, un sistem
de extracţie în faza solidă alcătuit dintr-un
collector şi un suport de disc de extractive,
aparate şi instrumente ştiinţifice şi electronice,
aparate de laborator ştiinţifice şi de testare,
anume: cronometre, căzi, circulatoare de reglare
a temperaturii, braţe de electrozi, plăci de
încălzire şi blocuri de căldură pentru testări în
laboratoare, cricuri, mixere, cuptoare, aparate
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de măsurat ph-ul, amestecătoare, componente
de sticlă şi sticlărie pentru laborator, articole
plastice pentru laborator, lame de microscop,
termometre, ochelari şi măşti de protecţie,
mănuşi de plastic de unică folosinţă pentru
laborator, mănuşi de latex de unică folosinţa
pentru laborator, recipiente de pipete, ochelari
de protecţie, sorţuri de protecţie de uz de
laborator, centrifuge de laborator, instrumente,
echipamente şi aparate ştiinţifice, şi anume:
pungi de gunoi pentru eliminarea deşeurilor de
laborator periculoase, pahare de laborator, sticle
de laborator, tuburi de centrifuge, suporturi şi
rafturi pentru centrifuge, clame pentru utilizare cu
sticlărie de laborator şi echipament de laborator,
sticlărie de laborator, şi anume, biurete, suporturi
pentru sticlăria de laborator, şi anume, suporturi
pentru biurete şi pâlnii, suporturi pentru coloane
cromatografice şi stâlpi de suport, perii de
laborator, colorimetre, şi anume dispozitive
sensibile la lumină pentru măsurarea culorilor,
cilindri gradaţi de laborator, sticlărie gradată de
laborator, dulapuri şi cutii de deshidratare pentru
laborator, flacoane de laborator, suporturi pentru
flacoane de laborator, inele pentru flacoane
de laborator, coşuri de laborator, filtre pentru
uz de laborator, produse din sticlărie sterile,
aparate de manipulare a eşantioanelor sterile şi
nesterile, şi anume: cupe de laborator, linguri,
cleşti, spatule, polonice, răzuitoare şi cuţite,
cutii pentru mănuşi, şi anume, unităţi de izolare
pentru uz de laborator, recipiente de siguranţă
din polipropilenă şi polietilenă pentru uz de
laborator, pipete, pompe de pipete, consumabile
de laborator, şi anume: vârfuri pentru pipete,
rafturi pentru susţinerea şi uscarea articolelor
de laborator din sticlă, sifoane de laborator,
pompe de vid şi manuale pentru incendii, bare de
amestecare şi bare de reţinere (de recuperare)
pentru laborator, shakere şi platforme de
scuturare pentru utilizare în laborator, dopuri din
plastic şi din sticlă pentru sticlăria de laborator,
tăvi şi containere de laborator nemetalice, şi
anume: dulăpioare de depozitare, tăvi şi vase
de retenţie şi tăvi de colectare a probelor, tuburi
pentru utilizare cu echipament de laborator,
fittinguri, şi anume conectori dentru tuburi
pentru utilizare cu echipament de laborator,
coşuri, şi anume coşuri din polipropilenă şi
coşuri acoperite cu epoxid pentru scufundarea,
împingerea, transportul şi depozitarea articolelor
de sticlă de laborator, cricuri de laborator,
şi anume, standuri reglabile pentru susţinerea
echipamentelor de laborator la înălţimi variabile,
vase de evaporare, microscoape, huse pentru
microscoape, suporturi pentru lamele pentru
microscoape, cutii pentru lamele pentru
microscoape, învelitori de acoperire pentru

lamele pentru microscoape, cutii de depozitare
la rece, şi anume: răcitoare pentru stocarea
şi transportul probelor de laborator, ochelari
de protecţie, scuturi de stropire, solutii şi
staţii sterile de spălare a ochilor, şorţuri de
protecţie, mănuşi de protecţie, containere pentru
gunoi şi pentru scurgere de laborator, sticle
de spălat pentru laborator pentru distribuirea
solvenţilor, mobilier de laborator, instrumente
de laborator, şi anume: cutii luminoase pentru
analiza electroforezei gelurilor, diapozitivelor
(lamelelor), plăcilor petri (vase de cultură
celulară) şi a foliilor transparente, echipamente
şi consumabile de laborator, şi anume, calipere
(etriere), balanţe de de precizie, valve de
control pentru reglarea debitului de gaze şi
lichide, barometre, incubatoare cu temperatură
constantă pentru utilizare în laborator, aparate
de distilare în scopuri ştiinţifice, plăci petri (vase
de cultură celulară), aparate de cultură de celule
pentru utilizare în laborator, şi anume, vase de
cultură celulară, recipient de cultură de ţesut
şi contoare de celule, aparate de electroforeză
care nu sunt folosite în scopuri medicale,
ecrane de protecţie pentru faţă, aparate şi
instrumente tehnice de măsurare, testare şi
control pentru măsurarea, testarea şi controlul
temperaturii, presiunii, cantităţii şi concentraţiei
de gaze şi lichide, contoare de debit
(debimetre), congelatoare de laborator pentru
conservarea criogenică, respiratoare (aparate
de respirat), altele decât pentru respiraţia
artificială, echipamente de laborator, şi anume,
carcase de fum fără duze, cuptoare de uz în
laborator, hidrometre, higrometru, refractometre,
electrozi, amestecătoare şi agitatoare magnetice
pentru uz de laborator, aparate de reglare de
temperatură pentru echipamente de laborator,
mărgele magnetice şi nemagnetice din metal,
sticlă ceramică sau plastic pentru uz ştiinţific de
laborator, dispozitive de manipulare a fluidelor,
şi anume sisteme de pungi de unică folosinţă
utilizate pentru aplicaţii de bioprocesare de
unică folosinţă şi părţi şi accesorii de laborator
pentru acestea, echipamente de laborator,
şi anume, sisteme de unică folosinţă, care
constau în principal dintr-o combinaţie de tuburi,
furtunuri, componente turnate, închizători, sigilii
şi/sau dopuri, echipamente de laborator, şi
anume, tuburi de eşantionare sterile de unică
folosinţă, pungi de probă, pungi de pernă
pentru recuperarea fluidelor şi garnituri de
rezervoare, echipamente de laborator, şi anume,
sticle de unică folosinţă, flacoane, capace de
capat, conectori şi ansambluri pentru acestea,
articole de laborator de unică folosinţă, şi
anume, plăci, coloane,cuve, vârfuri de pipete,
tuburi de testare, tuburi de stocare, vase de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/07/2018

stocare a probelor, sticle şi recipient, sticle şi
recipente, echipamente de laborator, şi anume,
colectoare de sticle, echipamente de laborator
pentru prelucrarea produselor biofarmaceutice,
şi anume, un sistem de filtrare cu debit tangenţial
care cuprinde o pompă şi un filtru de debit
tangenţial, bioreactoare pentru uz de laborator.
10. Seringi pentru uz de laborator.
11. Aparate de deshidratare pentru uz de
laborator, arzătoare Bunsen pentru uz de
laborator, aparate de încălzire cu apă caldă,
aparate de răcire pentru uz de laborator,
aparate de congelare pentru uz de laborator,
evaporatoare de răcire/aparate de iluminat, de
încălzire, de producere a aburilor, de gătit, de
răcire, de uscare, de ventilare, de alimentare
cu apă și în scopuri sanitare, hote de fum,
echipamente de laborator, şi anume, încălzitoare
electrice pentru baie.
35. Achiziţionarea de contracte de vânzare cu
terţi pentru produsele de laborator, consultanţă în
domeniul managementului afacerilor şi servicii în
domeniul produselor de curăţare a camerelor, a
laboratoarelor şi produselor ştiinţifice, şi anume,
gestionarea şi administrarea funcţiilor de birou,
privind expedierea şi transportul, managementul
înregistrărilor de inventar şi procesarea
administrativă a comenzilor de achiziţie, servicii
de management a activelor fizice pentru alţii,
având ca obiect managementul inventarului în
domeniul produselor de curăţare a camerelor,
a laboratoarelor şi produselor ştiinţifice, inclusiv
produse chimice şi reactivi, managementul
inventarului, şi anume, completarea şi resetarea
inventarului şi determinarea stocării optime a
inventarului, servicii de control al inventarului şi
servicii de contabilitate, servicii de management
al afacerilor, şi anume managementul serviciilor
de laborator ştiinţifice, clinice şi farmaceutice
pentru terţi, servicii de magazin online
de vânzare cu amănuntul cu aparatură,
echipamente, instrumente şi consumabile de
laborator, servicii de cercetare contractuală,
și anume, cercetare medicală, farmaceutică și
științifică pentru terți.
39. Servicii de distribuţie în domeniul produselor
de curăţare a camerelor, a laboratoarelor
şi produselor ştiinţifice, inclusiv produse
chimice şi reactivi, distribuirea aparatelor
ştiinţifice, a produselor chimice, a reactivilor
şi a echipamentelor de laborator, servicii de
distribuție în domeniul aparatelor științifice,
al aprovizionării, al produselor chimice și al
reactivilor.
40. Fabricarea la comandă de produse din
silicon în domeniile farmaceutice și a agenților
de administrare de medicamente, dispozitive

medicale, cosmetice, produse de îngrijire a pielii,
produse pentru îngrijirea personală, produse
pentru îngrijirea sănătății, produse electronice,
produse optoelectronice, produse comerciale,
produse industriale, produse aerospațiale,
produse de aparare, materiale plastice, cauciuc,
acoperiri (coatings), umpluturi (fillers), adezivi,
lubrifianți și materiale de etanșare (sealants).
42. Servicii de cercetare științifică, servicii de
proiectare, inginerie, cercetare, dezvoltare și
testare în domeniul siliconilor, polimerilor din
silicon, aminelor din silicon și emulsiilor din
silicon, servicii de asistență tehnică pentru
produsele fabricate de alții în domeniul
produselor de curățare a camerelor, a
laboratoarelor și produselor științifice, inclusiv
produse chimice și reactivi, servicii științifice și
tehnologice și cercetare precum și proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare
și de analiză industrială, consultanță tehnică
în domeniul laboratoarelor, servicii de calibrare,
și anume calibrarea aparatelor, instrumentelor
și echipamentelor de laborator pentru terți,
servicii de laborator, științifice, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
gestionarea serviciilor de laborator, științifice,
clinice și farmaceutice pentru terți, exploatarea și
întreținerea unui depozit de materiale biologice
(biorepository) pentru scopuri de cercetare
științifică și medicală.

───────

(210) M 2018 04679
(151) 16/07/2018
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VWR part of avantor
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.01; 26.11.11

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde deschis

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

35. Achiziţionarea de contracte de vânzare cu
terţi pentru produsele de laborator, consultanţă în
domeniul managementului afacerilor şi servicii în
domeniul produselor de curăţare a camerelor, a
laboratoarelor şi produselor ştiinţifice, şi anume,
gestionarea şi administrarea funcţiilor de birou,
privind expedierea şi transportul, managementul
înregistrărilor de inventar şi procesarea
administrativă a comenzilor de achiziţie, servicii
de management a activelor fizice pentru alţii,
având ca obiect managementul inventarului în
domeniul produselor de curăţare a camerelor,
a laboratoarelor şi produselor ştiinţifice, inclusiv
produse chimice şi reactivi, managementul
inventarului, şi anume, completarea şi resetarea
inventarului şi determinarea stocării optime a
inventarului, servicii de control al inventarului şi
servicii de contabilitate, servicii de management
al afacerilor, şi anume managementul serviciilor
de laborator ştiinţifice, clinice şi farmaceutice
pentru terţi, servicii de magazin online
de vânzare cu amănuntul cu aparatură,
echipamente, instrumente şi consumabile de
laborator
39. Servicii de distribuţie în domeniul produselor
de curăţare a camerelor, a laboratoarelor şi
produselor ştiinţifice, inclusiv produse chimice
şi reactivi, distribuirea aparatelor ştiinţifice,
a produselor chimice, a reactivilor şi a
echipamentelor de laborator.

───────

(210) M 2018 04680
(151) 16/07/2018
(732) VWR International Holdings, Inc.,

2751 CENTERVILLE ROAD, SUITE
358 WILMINGTON, DELAWARE,
19808, DELAWARE, STATELE
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(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
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1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

avantor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.06; 26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde închis, verde
deschis

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

1. Produse chimice pentru utilizare în
laboratoare, industrie, știință și cercetare,
siliconi, polimeri din silicon, amine de silicon
și emulsii de silicon destinate utilizării la
fabricarea de preparate/produse farmaceutice,
agenților de administrare de medicamente,
dispozitive medicale, cosmetice, produse de
îngrijire a pielii, produse pentru îngrijirea
personală, produse pentru îngrijirea sănătății,
produse electronice, produse optoelectronice,
produse aerospațiale, produse de apărare,
materiale plastice, cauciuc, acoperiri (coatings),
umpluturi (fillers), adezivi, lubrifianți și materiale
de etanșare (sealants), produse chimice în
ambalaje securizate folosite în laboratoare,
industrie, știință și cercetare, produse chimice
folosite în industriile farmaceutice, bio-
farmaceutice, de mediu, de îngrijire a sănătății,
în științele vieții, în industriile nutraceutice, în
industria electronică, în industriile fotovoltaice,
în industriile semiconductoare, în industria
alimentară, în industria băuturilor și în
industriile produselor chimice fine, produse
chimice și aditivi destinate utilizării la
fabricarea alimentelor, băuturilor, fabricarea
afișajelor cu ecran plat, semiconductorilor,
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dispozitivelor fotovoltaice, nutraceuticelor,
produselor farmaceutice, produselor bio-
farmaceutice, produselor chimice fine,
dispozitivelor electronice și microelectronice,
produse chimice și aditivi în ambalaje
securizate destinate utilizării la fabricarea
de alimente, de băuturi, fabricarea
afișajelor cu ecran plat, semiconductorilor,
dispozitivelor fotovoltaice, nutraceuticelor,
produselor farmaceutice, produselor bio-
farmaceutice, produselor chimice fine,
dispozitivelor electronice și microelectronice,
substanțe chimice pentru conservarea
alimentelor, produse chimice de laborator de
știință și de testare, și anume: soluții volumetrice
de precizie pentru testarea eșantioanelor de
reactivi, soluții standard de referință ale metalelor
pentru testare, produse chimice generale
de reacție pentru tratarea sau procesarea
probelor de testare, produse chimice pentru
prelucrarea probelor de țesut patologic, agenți
de deshidratare pentru scopuri industriale,
produse chimice de laborator, și anume: un
reactiv de anticorpi utilizat pentru detectarea
antigenilor în analizele de celule și țesuturi
pentru utilizarea în diagnosticul în vitro,
soluții chimice pentru îndepărtarea peliculei și
îndepărtarea reziduurilor din plăci de siliciu,
produse chimice pentru cromatografie, produse
chimice pentru utilizare în procesele de fabricare
biotehnologică.
3. Produse de curăţare universale, produse de
curăţare utilizate în industriile farmaceutice şi
biofarmaceutice pentru utilizare în laboratoare
şi medii de producţie, pentru scopuri
generale de curăţare, şi anume, pentru
curăţarea materialelor prime, recipientelor,
mănuşilor, vaselor de transfer, echipamentelor
de procesare, rezervoarelor, cărucioarelor,
blaturilor, pereţilor şi pardoselilor, produse/
preparate de curăţare pentru echipamente
ştiinţifice.
5. Produse farmaceutice, produse chimice
pentru folosire în laborator pentru scopuri
medicale, seturi de diagnostic constând în
principal din anticorpi monoclonali, tampoane
şi reactivi pentru utilizare în testarea
bolilor, preparate pentru dezinfectarea mâinilor,
reactivi chimici pentru uz medical sau
veterinar, sanitizatori de mâini, preparate de
dezinfectare pentru uz comercial şi industrial,
servetele dezinfectante, mărgele magnetice şi
nemagnetice din metal, sticlă, ceramică sau
plastic pentru scopuri microbiologice, medicale
sau veterinare.
7. Distribuitoare automate.

9. Coloane cromatografice, aparate
cromatografice de uz în laborator, aparate
ştiinţifice de laborator, şi anume, coloane
de extractie în faza solida şi dispozitive
care utilizează sorbanţi cromatografici pentru
extracţia produselor chimice din solvenţi, aparate
ştiinţifice de laborator, şi anume, un sistem
de extracţie în faza solidă alcătuit dintr-un
collector şi un suport de disc de extractive,
aparate şi instrumente ştiinţifice şi electronice,
aparate de laborator ştiinţifice şi de testare,
anume: cronometre, căzi, circulatoare de reglare
a temperaturii, braţe de electrozi, plăci de
încălzire şi blocuri de căldură pentru testări în
laboratoare, cricuri, mixere, cuptoare, aparate
de măsurat ph-ul, amestecătoare, componente
de sticlă şi sticlărie pentru laborator, articole
plastice pentru laborator, lame de microscop,
termometre, ochelari şi măşti de protecţie,
mănuşi de plastic de unică folosinţă pentru
laborator, mănuşi de latex de unică folosinţa
pentru laborator, recipiente de pipete, ochelari
de protecţie, sorţuri de protecţie de uz de
laborator, centrifuge de laborator, instrumente,
echipamente şi aparate ştiinţifice, şi anume:
pungi de gunoi pentru eliminarea deşeurilor de
laborator periculoase, pahare de laborator, sticle
de laborator, tuburi de centrifuge, suporturi şi
rafturi pentru centrifuge, clame pentru utilizare cu
sticlărie de laborator şi echipament de laborator,
sticlărie de laborator, şi anume, biurete, suporturi
pentru sticlăria de laborator, şi anume, suporturi
pentru biurete şi pâlnii, suporturi pentru coloane
cromatografice şi stâlpi de suport, perii de
laborator, colorimetre, şi anume dispozitive
sensibile la lumină pentru măsurarea culorilor,
cilindri gradaţi de laborator, sticlărie gradată de
laborator, dulapuri şi cutii de deshidratare pentru
laborator, flacoane de laborator, suporturi pentru
flacoane de laborator, inele pentru flacoane
de laborator, coşuri de laborator, filtre pentru
uz de laborator, produse din sticlărie sterile,
aparate de manipulare a eşantioanelor sterile şi
nesterile, şi anume: cupe de laborator, linguri,
cleşti, spatule, polonice, răzuitoare şi cuţite,
cutii pentru mănuşi, şi anume, unităţi de izolare
pentru uz de laborator, recipiente de siguranţă
din polipropilenă şi polietilenă pentru uz de
laborator, pipete, pompe de pipete, consumabile
de laborator, şi anume: vârfuri pentru pipete,
rafturi pentru susţinerea şi uscarea articolelor
de laborator din sticlă, sifoane de laborator,
pompe de vid şi manuale pentru incendii, bare de
amestecare şi bare de reţinere (de recuperare)
pentru laborator, shakere şi platforme de
scuturare pentru utilizare în laborator, dopuri din
plastic şi din sticlă pentru sticlăria de laborator,
tăvi şi containere de laborator nemetalice, şi
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anume: dulăpioare de depozitare, tăvi şi vase
de retenţie şi tăvi de colectare a probelor, tuburi
pentru utilizare cu echipament de laborator,
fittinguri, şi anume conectori dentru tuburi
pentru utilizare cu echipament de laborator,
coşuri, şi anume coşuri din polipropilenă şi
coşuri acoperite cu epoxid pentru scufundarea,
împingerea, transportul şi depozitarea articolelor
de sticlă de laborator, cricuri de laborator,
şi anume, standuri reglabile pentru susţinerea
echipamentelor de laborator la înălţimi variabile,
vase de evaporare, microscoape, huse pentru
microscoape, suporturi pentru lamele pentru
microscoape, cutii pentru lamele pentru
microscoape, învelitori de acoperire pentru
lamele pentru microscoape, cutii de depozitare
la rece, şi anume: răcitoare pentru stocarea
şi transportul probelor de laborator, ochelari
de protecţie, scuturi de stropire, solutii şi
staţii sterile de spălare a ochilor, şorţuri de
protecţie, mănuşi de protecţie, containere pentru
gunoi şi pentru scurgere de laborator, sticle
de spălat pentru laborator pentru distribuirea
solvenţilor, mobilier de laborator, instrumente
de laborator, şi anume: cutii luminoase pentru
analiza electroforezei gelurilor, diapozitivelor
(lamelelor), plăcilor petri (vase de cultură
celulară) şi a foliilor transparente, echipamente
şi consumabile de laborator, şi anume, calipere
(etriere), balanţe de de precizie, valve de
control pentru reglarea debitului de gaze şi
lichide, barometre, incubatoare cu temperatură
constantă pentru utilizare în laborator, aparate
de distilare în scopuri ştiinţifice, plăci petri (vase
de cultură celulară), aparate de cultură de celule
pentru utilizare în laborator, şi anume, vase de
cultură celulară, recipient de cultură de ţesut
şi contoare de celule, aparate de electroforeză
care nu sunt folosite în scopuri medicale,
ecrane de protecţie pentru faţă, aparate şi
instrumente tehnice de măsurare, testare şi
control pentru măsurarea, testarea şi controlul
temperaturii, presiunii, cantităţii şi concentraţiei
de gaze şi lichide, contoare de debit
(debimetre), congelatoare de laborator pentru
conservarea criogenică, respiratoare (aparate
de respirat), altele decât pentru respiraţia
artificială, echipamente de laborator, şi anume,
carcase de fum fără duze, cuptoare de uz în
laborator, hidrometre, higrometru, refractometre,
electrozi, amestecătoare şi agitatoare magnetice
pentru uz de laborator, aparate de reglare de
temperatură pentru echipamente de laborator,
mărgele magnetice şi nemagnetice din metal,
sticlă ceramică sau plastic pentru uz ştiinţific de
laborator, dispozitive de manipulare a fluidelor,
şi anume sisteme de pungi de unică folosinţă
utilizate pentru aplicaţii de bioprocesare de

unică folosinţă şi părţi şi accesorii de laborator
pentru acestea, echipamente de laborator,
şi anume, sisteme de unică folosinţă, care
constau în principal dintr-o combinaţie de tuburi,
furtunuri, componente turnate, închizători, sigilii
şi/sau dopuri, echipamente de laborator, şi
anume, tuburi de eşantionare sterile de unică
folosinţă, pungi de probă, pungi de pernă
pentru recuperarea fluidelor şi garnituri de
rezervoare, echipamente de laborator, şi anume,
sticle de unică folosinţă, flacoane, capace de
capat, conectori şi ansambluri pentru acestea,
articole de laborator de unică folosinţă, şi
anume, plăci, coloane,cuve, vârfuri de pipete,
tuburi de testare, tuburi de stocare, vase de
stocare a probelor, sticle şi recipient, sticle şi
recipente, echipamente de laborator, şi anume,
colectoare de sticle, echipamente de laborator
pentru prelucrarea produselor biofarmaceutice,
şi anume, un sistem de filtrare cu debit tangenţial
care cuprinde o pompă şi un filtru de debit
tangenţial, bioreactoare pentru uz de laborator.
10. Seringi pentru uz de laborator.
11. Aparate de deshidratare pentru uz de
laborator, arzătoare Bunsen pentru uz de
laborator, aparate de încălzire cu apă caldă,
aparate de răcire pentru uz de laborator,
aparate de congelare pentru uz de laborator,
evaporatoare de răcire/aparate de iluminat, de
încălzire, de producere a aburilor, de gătit, de
răcire, de uscare, de ventilare, de alimentare
cu apă și în scopuri sanitare, hote de fum,
echipamente de laborator, şi anume, încălzitoare
electrice pentru baie.
35. Achiziţionarea de contracte de vânzare cu
terţi pentru produsele de laborator, consultanţă în
domeniul managementului afacerilor şi servicii în
domeniul produselor de curăţare a camerelor, a
laboratoarelor şi produselor ştiinţifice, şi anume,
gestionarea şi administrarea funcţiilor de birou,
privind expedierea şi transportul, managementul
înregistrărilor de inventar şi procesarea
administrativă a comenzilor de achiziţie, servicii
de management a activelor fizice pentru alţii,
având ca obiect managementul inventarului în
domeniul produselor de curăţare a camerelor,
a laboratoarelor şi produselor ştiinţifice, inclusiv
produse chimice şi reactivi, managementul
inventarului, şi anume, completarea şi resetarea
inventarului şi determinarea stocării optime a
inventarului, servicii de control al inventarului şi
servicii de contabilitate, servicii de management
al afacerilor, şi anume managementul serviciilor
de laborator ştiinţifice, clinice şi farmaceutice
pentru terţi, servicii de magazin online
de vânzare cu amănuntul cu aparatură,
echipamente, instrumente şi consumabile de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/07/2018

laborator, servicii de cercetare contractuală,
și anume, cercetare medicală, farmaceutică și
științifică pentru terți.
39. Servicii de distribuţie în domeniul produselor
de curăţare a camerelor, a laboratoarelor
şi produselor ştiinţifice, inclusiv produse
chimice şi reactivi, distribuirea aparatelor
ştiinţifice, a produselor chimice, a reactivilor
şi a echipamentelor de laborator, servicii de
distribuție în domeniul aparatelor științifice,
al aprovizionării, al produselor chimice și al
reactivilor.
40. Fabricarea la comandă de produse din
silicon în domeniile farmaceutice și a agenților
de administrare de medicamente, dispozitive
medicale, cosmetice, produse de îngrijire a pielii,
produse pentru îngrijirea personală, produse
pentru îngrijirea sănătății, produse electronice,
produse optoelectronice, produse comerciale,
produse industriale, produse aerospațiale,
produse de aparare, materiale plastice, cauciuc,
acoperiri (coatings), umpluturi (fillers), adezivi,
lubrifianți și materiale de etanșare (sealants).
42. Servicii de cercetare științifică, servicii de
proiectare, inginerie, cercetare, dezvoltare și
testare în domeniul siliconilor, polimerilor din
silicon, aminelor din silicon și emulsiilor din
silicon, servicii de asistență tehnică pentru
produsele fabricate de alții în domeniul
produselor de curățare a camerelor, a
laboratoarelor și produselor științifice, inclusiv
produse chimice și reactivi, servicii științifice și
tehnologice și cercetare precum și proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare
și de analiză industrială, consultanță tehnică
în domeniul laboratoarelor, servicii de calibrare,
și anume calibrarea aparatelor, instrumentelor
și echipamentelor de laborator pentru terți,
servicii de laborator, științifice, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
gestionarea serviciilor de laborator, științifice,
clinice și farmaceutice pentru terți, exploatarea și
întreținerea unui depozit de materiale biologice
(biorepository) pentru scopuri de cercetare
științifică și medicală.

───────

(210) M 2018 04681
(151) 16/07/2018
(732) CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Contaţi pe Noi. Contaţi,
cu Noi. Întotdeauna!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (#FFCE31),
albastru (#1B3260)

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

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii,
cu scopul de a: tine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare şi evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor: academii
(instruire), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale,
informaţii despre educaţie, examinări referitoare
la educaţie, organizarea şi susţinerea
unor evenimente educaţionale, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
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furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea cărţilor, predare
(servicii educaţionale), servicii de instruire,
producţia de programe radio.

───────

(210) M 2018 04682
(151) 16/07/2018
(732) S.C. MASTERANGE ROMANIA

S.R.L., SOS. NORDULUI NR.
24-26, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
STEJARII

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

9. Software, aplicații mobile, aplicații software
pentru telefoane mobile.
35. Publicitate și marketing, regruparea
diverselor produse, în folosul terţilor (cu excepţia
transportului lor), permitînd consumatorului să
le vadă şi să le cumpere comod, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, agenţii de informaţii comerciale.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, servicii de administratori de imobile,
adică servicii de închiriere, de estimare
(evaluare) de bunuri imobiliare, asigurări,
inchiriere de apartamente şi spaţii, servicii de
schimb valutar, agenţii imobiliare, management
şi leasing în domeniul imobiliar, consultanţă în
domeniul asigurărilor, agenţii de credit.
37. Reparaţii, servicii de instalaţii, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, inchiriere de
echipament de construcţii [maşini de şantier]
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte incluse
in aceasta clasă, servicii care se referă la
construcţii de edificii, de drumuri, de poduri, de
baraje sau de linii de transmisie, construcţii,
servicii specializate în domeniul construcţiei,
cum ar fi cele de prestate de zugravi, instalatori
sanitari, instalatori pentru instalaţiile de încălzire

sau tiglari, servicii de reparaţii, şi anume
servicii care se ocupa cu repunerea în bună
stare a oricărui obiect după uzura, stricăciune,
deteriorare sau distrugere parţială, servicii anexe
serviciilor de construcţii cum ar fi verificarea
proiectelor de construcţii, servicii de închiriere de
utilaje sau de materiale de construcţii.
38. Transmitere de mesaje scurte (SMS), de
imagini, de voce, de sunete, de muzică și de
comunicații în format text între dispozitive de
telecomunicații mobile, Servicii media mobile de
tipul transmisiei electronice de conținut media de
divertisment.
39. Închiriere spaţii de depozitare, serviciile
în legătură cu înmagazinarea mărfurilor într-
un depozit sau într-o altă clădire în vederea
conservării sau pazei lor.
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor, servicii oferite de
persoane în legătură cu evenimente sociale, cum
ar fi servicii de însoţire în societate, servicii de
pază şi supraveghere.

───────

(210) M 2018 04683
(151) 16/07/2018
(732) GABRIEL FLORINEL FLOREA,

STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 83, JUDEŢ TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
Caru' cu cârnaţi

(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.

───────
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(210) M 2018 04684
(151) 16/07/2018
(732) GABRIEL FLORINEL FLOREA,

STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 83, JUDEŢ TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
LUTICĂ

(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.

───────

(210) M 2018 04685
(151) 16/07/2018
(732) GABRIEL FLORINEL FLOREA,

STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 83, JUDEŢ TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
Spacey Sweets

(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).

───────

(210) M 2018 04686
(151) 16/07/2018
(732) GABRIEL FLORINEL FLOREA,

STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 83, JUDEŢ TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
Cococi ţărăneşti

(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).

───────

(210) M 2018 04687
(151) 16/07/2018
(732) ALCOS BIOPROD S.R.L., STR.

TRAIAN LALESCU NR. 249,
VILA 4, AP. 1, SAMURCASI,
JUD. DÂMBOVIŢA, CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
OZONATED OLIVE OIL

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────
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(210) M 2018 04688
(151) 16/07/2018
(732) ALCOS BIOPROD S.R.L., STR.

TRAIAN LALESCU NR. 249,
VILA 4, AP. 1, SAMURCASI,
JUD. DÂMBOVIŢA, CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
OZONACNE

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────

(210) M 2018 04689
(151) 16/07/2018
(732) ALCOS BIOPROD S.R.L., STR.

TRAIAN LALESCU NR. 249,
VILA 4, AP. 1, SAMURCASI,
JUD. DÂMBOVIŢA, CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
OZONCELULITE

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────

(210) M 2018 04690
(151) 16/07/2018
(732) ALCOS BIOPROD S.R.L., STR.

TRAIAN LALESCU NR. 249,
VILA 4, AP. 1, SAMURCASI,
JUD. DÂMBOVIŢA, CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
OZONVIRUS

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────

(210) M 2018 04691
(151) 16/07/2018
(732) THE MAD AGENCY SRL, STR.

THEODOR AMAN NR. 66-68, ET. 2,
AP. 22, JUDEŢUL TIMIŞ
, TIMIŞOARA, 300619, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

BD BEAUTYfull DAYS

(531) Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.22;
29.01.12

(591) Culori revendicate:violet
(HEX#722368), turcoaz (HEX#247c6f)

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

41. Cursuri în tehnici de înfrumusețare
(instruire), seminarii educative în materie de
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terapii de înfrumusețare, educație, instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 04692
(151) 16/07/2018
(732) ALCOS BIOPROD SRL, STR.

TRAIAN LALESCU NR. 249, VILA
4, AP. 1, JUD. DÂMBOVIŢA, SAT
SAMURCASI, COM. CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
OZONPSORI

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical.

───────

(210) M 2018 04693
(151) 16/07/2018
(732) ALCOS BIOPROD SRL, STR.

TRAIAN LALESCU NR. 249, VILA
4, AP. 1, JUD. DÂMBOVIŢA, SAT
SAMURCASI, COM. CREVEDIA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
OZONRID

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical.

───────

(210) M 2018 04694
(151) 16/07/2018
(732) CHEZ LILY SRL, STR.

GHEORGHE DIMA NR. 11,
BIROUL NR. 3, ET. 1, AP. 2,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550409,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Rue du CARAMEL
le goût qui parle

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.20;
24.03.15; 24.03.18; 24.03.19; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:auriu, crem, maro,
negru

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca și sago, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, zahăr, miere,
sirop de melasă, mirodenii.
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. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, cucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────


