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Cereri Mărci publicate în 24/07/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 03759 17/07/2018 SC PAGREIMA SRL CORSAR

2 M 2018 03760 17/07/2018 SC PAGREIMA SRL UBER DELTA

3 M 2018 03761 17/07/2018 SC PAGREIMA SRL UBER WATER

4 M 2018 04518 17/07/2018 SC GENIUS NUTRITION SRL GD GYM DYNASTY

5 M 2018 04695 17/07/2018 DUMITRIU CORNELIA GINA RISTORANTE PIYYERIE "LA
MICHELE"

6 M 2018 04696 17/07/2018 SC BABILON PRESS SRL VIORICA AGARICI

7 M 2018 04697 17/07/2018 SC GOLDRING SA GOLDRING

8 M 2018 04698 17/07/2018 MIRU MIR SRL SHERIF REAL FOOD

9 M 2018 04699 17/07/2018 IVĂNESCU BOGDAN-
CONSTANTIN

Stem Sure

10 M 2018 04700 17/07/2018 IVĂNESCU BOGDAN-
CONSTANTIN

STEM SURE

11 M 2018 04701 17/07/2018 IVĂNESCU BOGDAN-
CONSTANTIN

DOCTOR CALL

12 M 2018 04703 17/07/2018 IVĂNESCU BOGDAN-
CONSTANTIN

DR. CALL

13 M 2018 04704 17/07/2018 LAURA CRISTINA BARBU ACFA accounting controlling
finance audit

14 M 2018 04706 17/07/2018 ALEGRO SRL KING'S GARDEN EVENTS

15 M 2018 04708 17/07/2018 AVERSA DP PUMPS S.R.L. A AVERSA

16 M 2018 04709 17/07/2018 S.C. WELLBELOVED S.R.L. BELAZZA

17 M 2018 04710 17/07/2018 SC PASSAGE FOOD SRL TANTI NANA

18 M 2018 04711 17/07/2018 SC PASSAGE FOOD SRL TANTI DINA

19 M 2018 04712 17/07/2018 SC PASSAGE FOOD SRL TANTI NINA

20 M 2018 04713 17/07/2018 COSMO PHARM S.R.L. COSMO PHARM

21 M 2018 04714 17/07/2018 AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY EXCELLENT

22 M 2018 04715 17/07/2018 BOERIU DAN www.copiatoare-fagaras.ro
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(210) M 2018 03759
(151) 17/07/2018
(732) SC PAGREIMA SRL, STR. EMILIA

DUMITRESCU NR. 306, CORP C2,
JUDEȚUL BRĂILA, SAT VADENI,
BRĂILA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)
CORSAR

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. Regruparea la
un loc în beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de import export.
39. Transport fluvial, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 03760
(151) 17/07/2018
(732) SC PAGREIMA SRL, STR. EMILIA

DUMITRESCU NR. 306, CORP C2,
JUDEȚUL BRĂILA, SAT VADENI,
BRĂILA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)
UBER DELTA

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. Regruparea la
un loc în beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite

clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de import export.
39. Transport fluvial.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 03761
(151) 17/07/2018
(732) SC PAGREIMA SRL, STR. EMILIA

DUMITRESCU NR. 306, CORP C2,
JUDEȚUL BRĂILA, SAT VADENI,
BRĂILA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)
UBER WATER

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. Regruparea la
un loc în beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de import export.
39. Transport fluvial.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 04518
(151) 17/07/2018
(732) SC GENIUS NUTRITION SRL,

STR. CAL. BUCUREŞTI NR. 113A,
COM. BALOTEŞTI, JUD. ILFOV,
SAT SĂFTICA, ILFOV, ROMANIA

(540)

GD GYM DYNASTY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar.
18. Piele şi imitaţii de piele, bagaje și genți
de transport, pungi din piele pentru ambalat,
portofele, umbrele de poaie și de soare, genți
pentru sporturi, rucsacuri/genți de spate.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
articole de gimnastică și de sport.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă, sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshoping, servicii de import-export.

───────

(210) M 2018 04695
(151) 17/07/2018
(732) DUMITRIU CORNELIA GINA,

BDUL REPUBLICII, BLOC F 2,
SC. A, AP. 7, JUDEŢUL BACĂU,
TÂRGU OCNA, 605600, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.03; 26.11.09; 24.07.23

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

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

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

───────

RISTORANTE PIZZERIE
"LA MICHELE"
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(210) M 2018 04696
(151) 17/07/2018
(732) SC BABILON PRESS SRL, STR.

RÂUL MARA NR. 10C, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual ROŞ VIOREL,
BD. MIRCEA VODĂ NR. 35, BL.
M27, ET. 6, AP. 16-18, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VIORICA AGARICI
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb,

gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale didactice şi educative, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
albume, statui, figurine din hârtie sau carton,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
almanahuri, invitaţii (papetărie), cărţi broşate,
suporturi pentru cărţi, semne de cărţi, cărţi,
fanioane din hârtie, calendare, cataloage, coperţi
(papetărie) / învelitori (papetărie), gravuri,
plicuri (papetărie), steguleţe din hârtie, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, felicitări (tipărite), serveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton,
reviste (publicaţii periodice), copii multiplicate
(papetărie), agende, tablouri (picturi), cu sau
fără ramă, broşuri, publicaţii periodice, ilustraţii,
placarde din hârtie sau carton, portrete, timbre
poştale, cărţi poştale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, tipărituri
(gravuri).

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, şepci, pălării, bentiţe,
tricouri cu mânecă scurtă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare,
proiectarea de materiale publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, promovarea
vânzărilor pentru terţi, publicitate prin televiziune.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi sustinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, informaţii
despre educaţie, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, înregistrarea pe casete video,
furnizarea serviciilor de muzeu.

───────

(210) M 2018 04697
(151) 17/07/2018
(732) SC GOLDRING SA, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 56A, JUD.
MUREŞ, TÂRGU-MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

GOLDRING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22;
22.03.05; 29.01.12

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

clase:
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 04698
(151) 17/07/2018
(732) MIRU MIR SRL, STR. ALEEA

SINAIA NR. 2, JUD. DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SHERIF REAL FOOD

(531) Clasificare Viena: 26.01.13; 26.01.16;
26.01.21; 01.01.05; 01.01.10; 01.15.11;
08.01.07

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

43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de baruri, snack-baruri, servicii de catering,
servicii hoteliere.

───────

(210) M 2018 04699
(151) 17/07/2018
(732) IVĂNESCU BOGDAN-

CONSTANTIN, STR. DRUMUL
MURGULUI NR. 8, BL. H1, AP.
4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Stem Sure

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.01;
02.03.16; 02.03.23

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

35. Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare, publicitate, publicitate online,
întocmire de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor, întocmire de rapoarte
referitoare la aspecte medicale .
44. Servicii medicale, depozitare de celule stem,
informaţii medicale, recoltarea şi conservarea
sângelui uman, servicii de bănci de sânge,
servicii ale unei bănci de sânge de cordon
ombilical, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii de informare medicală,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienţi, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul şi
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui uman, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical.

───────
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(210) M 2018 04700
(151) 17/07/2018
(732) IVĂNESCU BOGDAN-

CONSTANTIN, STR. DRUMUL
MURGULUI NR. 8, BL. H1, AP.
4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
STEM SURE

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

35. Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare, publicitate, publicitate online,
întocmire de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor, întocmire de rapoarte
referitoare la aspecte medicale .
44. Servicii medicale, depozitare de celule stem,
informaţii medicale, recoltarea şi conservarea
sângelui uman, servicii de bănci de sânge,
servicii ale unei bănci de sânge de cordon
ombilical, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii de informare medicală,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienţi, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul şi
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui uman, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical.

───────

(210) M 2018 04701
(151) 17/07/2018
(732) IVĂNESCU BOGDAN-

CONSTANTIN, STR. DRUMUL
MURGULUI NR. 8, BL. H1, AP.
4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DOCTOR CALL

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

38. Servicii de comunicaţii telefonice oferite
pentru linii telefonice de asistenţă în cazuri de
urgenţă (hotline) şi pentru call center-uri.
44. Servicii medicale, servicii de furnizare de
informaţii medicale.

───────

(210) M 2018 04703
(151) 17/07/2018
(732) IVĂNESCU BOGDAN-

CONSTANTIN, STR. DRUMUL
MURGULUI NR. 8, BL. H1, AP.
4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DR. CALL

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

38. Servicii de comunicaţii telefonice oferite
pentru linii telefonice de asistenţă în cazuri de
urgenţă (hotline) şi pentru call center-uri.
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44. Servicii medicale, servicii de furnizare de
informaţii medicale.

───────

(210) M 2018 04704
(151) 17/07/2018
(732) LAURA CRISTINA BARBU, STR.

CRISURI NR. 48, JUD. PRAHOVA,
CAMPINA, 105600, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

ACFA accounting
controlling finance audit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.03.23; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, albastru
(Pantone P115-6C, Pantone P104-16C,
Pantone P109-8C)

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

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

───────

(210) M 2018 04706
(151) 17/07/2018
(732) ALEGRO SRL, STR. AMURGULUI

NR. 1A, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KING'S GARDEN EVENTS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.24;
24.09.05; 24.09.07; 25.01.13; 25.01.25

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

41. Educație, divertisment și sport, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de baruri, snack-baruri, servicii de catering,
servicii hoteliere.

───────

(210) M 2018 04708
(151) 17/07/2018
(732) AVERSA DP PUMPS S.R.L., STR.

ZIDURI MOŞI NR. 25, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET. 1, CAMERA
3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

A AVERSA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.21;
26.04.18; 29.01.13; 27.05.02; 27.05.21;
26.04.18; 29.01.13

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţii metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, minereuri.

───────

(210) M 2018 04709
(151) 17/07/2018
(732) S.C. WELLBELOVED S.R.L., BD.

INDEPENDENŢEI NR. 37, BL. 37,
ET. 2, AP. 9, JUD. VRANCEA, MUN.
FOCŞANI, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

BELAZZA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.06

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

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

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

38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 04710
(151) 17/07/2018
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

TANTI NANA

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

clase:
29. Carne, pește, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate și
fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea , ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri si alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 04711
(151) 17/07/2018
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

TANTI DINA

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

clase:
29. Carne, pește, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate și
fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea , ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri si alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04712
(151) 17/07/2018
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

TANTI NINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

29. Carne, pește, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate și
fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea , ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri si alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04713
(151) 17/07/2018
(732) COSMO PHARM S.R.L. , B-

DUL CORNELIU COPOSU, NR.
5, BL. 103, SC.3, ET.7, AP.74,
SECTOR 3, BUCURESTI, 704911,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI , 040558,
RO.BU, ROMANIA

(540)
COSMO PHARM

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

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 dăunatorilor, fungicide,
erbicide.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, publicitate
online, publicitate și marketing, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de publicitate,
marketing afiliat, marketing de produse,
marketing pe Internet, administrarea de
programe de fidelitate cu reduceri sau
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stimulente, servicii de marketing comercial,
servicii de informare comercială, servicii de retail,
servicii de retail on-line, servicii de comandă
online computerizată.

───────

(210) M 2018 04714
(151) 17/07/2018
(732) AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY,

ALEEA ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EXCELLENT

(531) Clasificare Viena: 24.07.11; 24.07.23;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

24. Țesături și înlocuitori de textile, cuverturi de
pat și fețe de masă, mușama folosită ca față de
masă.
35. Publicitate, servicii de import-export,
regruparea în avantajul terților a produselor
solicitate în clasa 24 (cu excepția transportului
lor), permițând consumatorilor să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin intermediul
caselor de comenzi și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.

───────

(210) M 2018 04715
(151) 17/07/2018
(732) BOERIU DAN, STR. LIBERTATII

NR. 21, JUDEȚUL BRASOV,
FĂGĂRAȘ, 505200, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
www.copiatoare-fagaras.ro

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

9. Copiatoare digitale color, copiatoare
(electrostatice).

───────


