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Cereri Mărci publicate în 27/12/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07849 18/12/2018 GENERAL TRANSCOM SRL PRIMAFARM Sanatate din prima

Primul Pas

2 M 2018 08529 18/12/2018 HEMOFARM A.D.
FARMACEUTSKO-HEMIJKA
INDUSTRIA VRSAC

TIGSTAD

3 M 2018 08530 18/12/2018 TOTAL AS DISTRIBUTIE CRUP
SRL

BRILLIANT CITY

4 M 2018 08531 18/12/2018 TOTAL AS DISTRIBUTIE CRUP
SRL

BRILLIANT PARC

5 M 2018 08532 18/12/2018 TOTAL AS DISTRIBUTIE CRUP
SRL

Brilliant Plaza

6 M 2018 08533 18/12/2018 PETRU-SORIN CUCU Coclintă

7 M 2018 08534 18/12/2018 DUMITRU CALAGI Steaua di Vreari

8 M 2018 08535 18/12/2018 TOTAL AS DISTRIBUTIE CRUP
SRL

BRILLIANT MESES HOTEL

9 M 2018 08536 18/12/2018 PETRU-SORIN CUCU Mahala BUCĂTĂRIE
CONTEMPORANĂ

10 M 2018 08537 18/12/2018 DERM ARTIS CLINIC SRL DERM ARTIS CLINIC
DERMATOLOGIE ESTETICA
MEDICALA

11 M 2018 08538 18/12/2018 S.C. TERRA IMPEX
DISTRIBUTION S.R.L.

Intrigue BOUTIQUE

12 M 2018 08539 18/12/2018 MARILENA PETRACHE Când dăruieşti, înfloreşti!

13 M 2018 08540 18/12/2018 S.C. GOLDEN FISH S.R.L. Almaz

14 M 2018 08541 18/12/2018 S.C. ROSAVIS PROD S.R.L. LIVRAM CALITATE

15 M 2018 08542 18/12/2018 RENTEMO INVEST S.R.L. CAFFE GAMES

16 M 2018 08543 18/12/2018 ELENA TORAC ArtCraftTorac

17 M 2018 08544 18/12/2018 S.C. ROYAL ESPORTS PROD
S.R.L.

ROYAL ESPORTS

18 M 2018 08545 18/12/2018 SC SAGAL4CARE SRL Sagal

19 M 2018 08546 18/12/2018 S.C. PLURIBRANDS GRUP
S.R.L.

MamaBio

20 M 2018 08547 18/12/2018 BIOCHEM SRL SUPER MAP

21 M 2018 08548 18/12/2018 BIOCHEM SRL SUPER DAP
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 08549 18/12/2018 OFTALMOCLINIQUE VISION

SRL
OPHTAMED

23 M 2018 08550 18/12/2018 BIOCHEM SRL STARLIGHT

24 M 2018 08551 18/12/2018 BIOCHEM SRL SUPER U

25 M 2018 08552 18/12/2018 BIOCHEM SRL ARMANDA

26 M 2018 08553 18/12/2018 BIOCHEM SRL ALOHA

27 M 2018 08554 18/12/2018 CRISTIAN NODIS H3ro

28 M 2018 08555 18/12/2018 VISION FISH SRL Up-Baits

29 M 2018 08556 18/12/2018 ANA STOICA HR4D

30 M 2018 08558 18/12/2018 CIPRIAN ANDREI MARICA FARUL

31 M 2018 08559 18/12/2018 JUTKA - ENIKO CHIŞ UNITAXI

32 M 2018 08563 18/12/2018 PANUS GRIGORE Fantasy VOITIS

33 M 2018 08564 18/12/2018 CRISTIAN SOIMARU ALTERNATIVA DREAPTĂ

34 M 2018 08565 18/12/2018 Virgil Horatiu Aldea Accente

35 M 2018 08566 18/12/2018 AMBRA SIGN SRL FABRICA DE PRINT

36 M 2018 08567 18/12/2018 Societatea Jacques Maritain din
România

CORECTA GUVERNARE

37 M 2018 08568 18/12/2018 DANGERS S.R.L. TRÉSOR Le Palais HOTEL SPA
RESTAURANT MCMXCVIII

38 M 2018 08569 18/12/2018 OVIDIU-BOGDAN CORD SPIRITSLIBRARY

39 M 2018 08570 18/12/2018 ASOCIATIA MONUMENTUM Ambulanța pentru Monumente

40 M 2018 08571 18/12/2018 HAPPYOLOGY SRL HAPPYOLOGY

41 M 2018 08572 18/12/2018 MECLEA LUIGI-FLORENTIN Dichisar

42 M 2018 08573 18/12/2018 GOLD CARTON PACK SRL DIAMONDFIXIT

43 M 2018 08574 18/12/2018 BOSÎNCEANU SERGIU VASILE BOSSNET

44 M 2018 08575 18/12/2018 ASOCIATIA BREASLA
LOLELOR

FUGA LOLELOR

45 M 2018 08576 18/12/2018 SC ALMI INTERNATIONAL SRL BIAGGIO

46 M 2018 08577 18/12/2018 SC ALMI INTERNATIONAL SRL ABIBIAGGIO

47 M 2018 08578 19/12/2018 SC HG MEDICAL GL SRL Geomed

48 M 2018 08579 19/12/2018 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN ADYAN

49 M 2018 08580 19/12/2018 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN KHALIS

50 M 2018 08581 19/12/2018 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN AJYAD
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
51 M 2018 08582 19/12/2018 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN AHLAM

52 M 2018 08583 19/12/2018 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN ANFAR

53 M 2018 08584 19/12/2018 Nicolae Borchina DINAMIC GROUP

54 M 2018 08585 19/12/2018 IOANA PAUN
ALMA RUSU

MioBio COSMETICE
ORGANICE

55 M 2018 08586 19/12/2018 MIRCEA CHIRU CAU

56 M 2018 08587 19/12/2018 S.C. TERMOCONSTRUCT
S.R.L.

TinciContact

57 M 2018 08588 19/12/2018 CGR TABACCO TRADE S.R.L. Cigaronne

58 M 2018 08589 19/12/2018 Direcția de Asistență Socială
Brașov

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ BRAŞOV

59 M 2018 08590 19/12/2018 SC QUARTZ MATRIX SRL PRISMA MATRIX

60 M 2018 08591 19/12/2018 KONSTANTINOS N.
ANASTASIOU KAI SIA EE

BRUNO COFFEE STORES

61 M 2018 08592 19/12/2018 SANDRA ANDREEA
GRĂDINARU
ANDREI MOLDOVEANU

doi atomi

62 M 2018 08593 19/12/2018 ASP GROUP EAST SRL Shark PROFESSIONAL
ACCESSORIES

63 M 2018 08594 19/12/2018 ASP GROUP EAST SRL BULLDOG GENIUNE TIRES

64 M 2018 08595 19/12/2018 ADVALUTI CORPS S.R.L. ADVALUTI CORPS

65 M 2018 08596 19/12/2018 DANIEL PEANCI steaua di vreari

66 M 2018 08598 19/12/2018 CUTIUTA CU POVESTI SRL-D BOOKISIT

67 M 2018 08599 19/12/2018 SC B3 MEDIA INTERNATIONAL
SRL

PRIVIGHETOAREA

68 M 2018 08601 19/12/2018 EDUBO SRL-D RECO events

69 M 2018 08602 19/12/2018 PETRICA-BUJOR DUMBRAVA Produse Țărănești BACIUL BRÁ

70 M 2018 08603 19/12/2018 TICKETING NATION S.R.L. entertix

71 M 2018 08604 19/12/2018 TICKETING NATION S.R.L. caretix

72 M 2018 08605 19/12/2018 TICKETING NATION S.R.L. fantix

73 M 2018 08606 19/12/2018 TICKETING NATION S.R.L. X

74 M 2018 08607 19/12/2018 Pepiniera Aiud Cooperativa
Agricola

Pepiniera Aiud Cooperativa
Agricolă

75 M 2018 08608 19/12/2018 Asociatia Club Sportiv Hyperion
Brasov

CLUBUL SPORTIV HYPERION



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/12/2018-19/12/2018

5

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
76 M 2018 08609 19/12/2018 SC Podoaba Casei SRL Podoaba casei
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(210) M 2018 07849
(151) 18/12/2018
(732) GENERAL TRANSCOM SRL, STR.

PETRU RAREŞ NR. 12, BL. B7, AP.
34, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA.,
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. REGIMENT
11 SIRET NR. 15, BL. E4, ET.3,
AP.54, JUDEŢUL GALAŢI, GALATI,
GL, ROMANIA

(540)

PRIMAFARM Sanatate
din prima Primul Pas

(531) Clasificare Viena: 03.11.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11

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

5. Preparate farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, servicii asigurate de magazine en gross
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de import-export.

───────

(210) M 2018 08529
(151) 18/12/2018
(732) HEMOFARM A.D.

FARMACEUTSKO-HEMIJKA
INDUSTRIA VRSAC,
BEOGRADSKI PUT BB, VRSAC,
26300, SERBIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TIGSTAD

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

5. Preparate farmaceutice.
───────

(210) M 2018 08530
(151) 18/12/2018
(732) TOTAL AS DISTRIBUTIE CRUP

SRL, STR. TIPOGRAFILOR NR. 13,
CORP ADMINISTRATIV, JUDEȚUL
SĂLAJ, ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

BRILLIANT CITY

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 26.02.08;
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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───────

(210) M 2018 08531
(151) 18/12/2018
(732) TOTAL AS DISTRIBUTIE CRUP

SRL, STR. TIPOGRAFILOR NR. 13,
CORP ADMINISTRATIV, JUDEȚUL
SĂLAJ, ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

BRILLIANT PARC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

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

───────

(210) M 2018 08532
(151) 18/12/2018
(732) TOTAL AS DISTRIBUTIE CRUP

SRL, STR. TIPOGRAFILOR NR. 13,
CORP ADMINISTRATIV, JUDEȚUL
SĂLAJ, ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

Brilliant Plaza

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 01.01.25;
26.04.02; 26.04.16; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, galben
auriu

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

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

───────

(210) M 2018 08533
(151) 18/12/2018
(732) PETRU-SORIN CUCU, CALEA

RAHOVEI NR. 305, BL. 52,
SC. 2, ET. 5, AP. 60, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Coclintă
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2018 08534
(151) 18/12/2018
(732) DUMITRU CALAGI, STR. DOAMNA

GHICA NR. 12, BL. 1, SC. 3, ET. 2,
AP. 71, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Steaua di Vreari

(531) Clasificare Viena: 01.01.10; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.14

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

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

───────

(210) M 2018 08535
(151) 18/12/2018
(732) TOTAL AS DISTRIBUTIE CRUP

SRL, STR. TIPOGRAFILOR NR. 13,
CORP ADMINISTRATIV, JUDEȚUL
SĂLAJ, ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

BRILLIANT MESES HOTEL

(531) Clasificare Viena: 05.05.22; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.01

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 08536
(151) 18/12/2018
(732) PETRU-SORIN CUCU, CALEA

RAHOVEI NR. 305, BL. 52,
SC. 2, ET. 5, AP. 60, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
BL.P 53, SCARA A, PARTER, AP.1,
JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

(540)

Mahala BUCĂTĂRIE
CONTEMPORANĂ

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2018 08537
(151) 18/12/2018
(732) DERM ARTIS CLINIC SRL, STR.

NICOLAE BALCESCU NR. 1,
BL.2, SC.D, PARTER, AP.44,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DERM ARTIS CLINIC
DERMATOLOGIE

ESTETICA MEDICALA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

44. Servicii medicale: servicii medicale
dermatologice, tratamente dermatologice laser,
intervenţii chirurgicale dermatologice pentru
tratarea afecţiunilor cutanate, estetică medicală
(servicii medicale dedicate pentru sănătatea şi
frumuseţea cutanată).

───────
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(210) M 2018 08538
(151) 18/12/2018
(732) S.C. TERRA IMPEX

DISTRIBUTION S.R.L., STR.
CONULUI NR. 9, CLĂDIREA C9,
CAMERA 8, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Intrigue BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.07

(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).

───────

(210) M 2018 08539
(151) 18/12/2018
(732) MARILENA PETRACHE, STR.

POSADA NR. 5C, JUD. ILFOV,
POPESTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Când dăruieşti, înfloreşti!

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (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).

───────
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(210) M 2018 08540
(151) 18/12/2018
(732) S.C. GOLDEN FISH S.R.L., STR.

LINIA DE CENTURA NR. 2G,
CORP A, COMUNA STEFANESTII
DE JOS, JUDEȚUL ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Almaz

(531) Clasificare Viena: 26.05.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu
(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. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice

de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08541
(151) 18/12/2018
(732) S.C. ROSAVIS PROD S.R.L., SAT

GARA ROSIESTI, JUD. VASLUI,
COMUNA ROSIESTI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)
LIVRAM CALITATE

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 08542
(151) 18/12/2018
(732) RENTEMO INVEST S.R.L., STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 3-5,
BL. V2, PARTER, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)
CAFFE GAMES

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08543
(151) 18/12/2018
(732) ELENA TORAC, COMUNA

BRODINA NR. 285, JUD.
SUCEAVA, SAT BRODINA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

ArtCraftTorac

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08544
(151) 18/12/2018
(732) S.C. ROYAL ESPORTS PROD

S.R.L., STR. SILOZULUI NR. 19,
BIROUL NR. 6, ET. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ROYAL ESPORTS

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,

analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08545
(151) 18/12/2018
(732) SC SAGAL4CARE SRL, ŞOS.

OLTENIŢEI NR. 48, BL. 7A, SC. 3,
AP. 94, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Sagal

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comerţ online, negocierea şi încheierea
de tranzacţii comerciale pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare.

───────
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(210) M 2018 08546
(151) 18/12/2018
(732) S.C. PLURIBRANDS GRUP

S.R.L., STRADA: STR. AGATHA
BIRSESCU, NUMAR: 19, BL.
V25, SC1, AP 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MamaBio

(531) Clasificare Viena: 02.03.30; 05.05.20;
27.05.01; 27.05.02

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi,
amestecuri de snack-uri constând din fructe
deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, gustări pe bază de alune, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de brânză, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de fructe
confiate, gustări pe bază de nucă de cocos,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
chips-uri de cartofi, gustări (snack foods) pe
bază de fructe, legume, brânză, carne, nuci, nuci
preparate,seminţe comestibile.
30. Fidea, paste uscate și proaspete, tăieței ,
făină si preparate făcute din cereale, pâine,
orez expandat, gustări preparate conținând în
principal cereale expandate, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), gustări din
porumb expandat cu gust de brânză, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă

expandată, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), snacks-uri
crocante, biluțe de brânză (snackuri), snacksuri
din grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, produse snacks preparate pe bază
de porumb, snack-uri preparate din făină de
cartofi, pufuleți de brânză, batoane de cereale
și batoane energizante, cereale, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, gustări din tortilla,
gustări din porumb, sosuri pentru gustări, gustări
extrudate care conțin porumb, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de orez, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări tip
prăjitură din orez, gustări pe bază de cereale,
gustări rapide preparate din grâu integral, gustări
pe bază de müsli, gustări alimentare din porumb
sub formă de inele, gustări alimentare cu cereale
cu gust de brânză, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format prin
extruziune, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie).
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul terţilor şi prezentarea
urmatoarelor produse: fidea, paste uscate și
proaspete, tăieței , făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, gustări pe bază de alune, gustări pe
bază de fructe, gustări pe bază de cartofi, gustări
pe bază de brânză, gustări pe bază de fructe
uscate, gustări pe bază de fructe confiate, gustări
pe bază de nucă de cocos, gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă, chips-uri de cartofi,
gustări (snack foods) pe bază de fructe, legume,
brânză, carne, nuci, nuci preparate, seminţe
comestibile, orez expandat, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
gustări din porumb expandat cu gust de brânză,
gustări alimentare fabricate din porumb sub
formă expandată, prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
snacks-uri crocante, biluțe de brânză (snackuri),
snacksuri din grâu extrudat, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, produse snacks preparate
pe bază de porumb, snack-uri preparate din
făină de cartofi, pufuleți de brânză, batoane de
cereale și batoane energizante, cereale, cereale
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pentru micul dejun, terci și griș, gustări din tortilla,
gustări din porumb, sosuri pentru gustări, gustări
extrudate care conțin porumb, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de orez, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări tip
prăjitură din orez, gustări pe bază de cereale,
gustări rapide preparate din grâu integral, gustări
pe bază de müsli, gustări alimentare din porumb
sub formă de inele, gustări alimentare cu cereale
cu gust de brânză, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format prin
extruziune, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 08547
(151) 18/12/2018
(732) BIOCHEM SRL, STRADA:

BDUL MAMAIA, NUMAR:
158, CAM1:2 ET6, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900534, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
SUPER MAP

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

35. Servicii de comerţ cu pesticide (ierbicide,
insecticide şi fungicide).

───────

(210) M 2018 08548
(151) 18/12/2018
(732) BIOCHEM SRL, STRADA:

BDUL MAMAIA, NUMAR:
158, CAM1:2 ET6, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900534, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
SUPER DAP

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

35. Servicii de comerţ cu pesticide (ierbicide,
insecticide şi fungicide).

───────

(210) M 2018 08549
(151) 18/12/2018
(732) OFTALMOCLINIQUE VISION SRL,

STRADA: SATURN, NUMAR: 3,
JUDEŢ BRAŞOV, SAMPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

OPHTAMED

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.04

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2018 08550
(151) 18/12/2018
(732) BIOCHEM SRL, STRADA:

BDUL MAMAIA, NUMAR:
158, CAM1:2 ET6, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900534, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
STARLIGHT

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

35. Servicii de comerţ cu pesticide (ierbicide,
insecticide şi fungicide).

───────
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(210) M 2018 08551
(151) 18/12/2018
(732) BIOCHEM SRL, STRADA:

BDUL MAMAIA, NUMAR:
158, CAM1:2 ET6, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900534, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
SUPER U

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

35. Servicii de comerţ cu pesticide (ierbicide,
insecticide şi fungicide).

───────

(210) M 2018 08552
(151) 18/12/2018
(732) BIOCHEM SRL, STRADA:

BDUL MAMAIA, NUMAR:
158, CAM1:2 ET6, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900534, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
ARMANDA

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

35. Servicii de comerţ cu pesticide (ierbicide,
insecticide şi fungicide).

───────

(210) M 2018 08553
(151) 18/12/2018
(732) BIOCHEM SRL, STRADA:

BDUL MAMAIA, NUMAR:
158, CAM1:2 ET6, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900534, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
ALOHA

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

35. Servicii de comerţ cu pesticide (ierbicide,
insecticide şi fungicide).

───────

(210) M 2018 08554
(151) 18/12/2018
(732) CRISTIAN NODIS, STR. HERA

2C, NR. 12, AP. 12, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430069, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
H3ro

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

9. Articole pentru protecția ochilor în sport
(ochelari de protecţie).
25. Articole de îmbrăcăminte pentru sport.
28. Articole și echipamente de sport.

───────

(210) M 2018 08555
(151) 18/12/2018
(732) VISION FISH SRL, STR.

BRESTEI NR. 61, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, 200192, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Up-Baits

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2018 08556
(151) 18/12/2018
(732) ANA STOICA, ALEEA ARIEŞUL

MARE NR. 2, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

HR4D

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.07.02;
26.04.17; 26.04.18

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
contabilitate şi audit, administrarea resurselor
umane şi servicii de recrutare, servicii
de redactare, servicii de consultanţă în
afaceri, analiză de afaceri, cercetare
şi servicii de informare, consiliere în
domeniul managementului afacerilor, servicii
de consultanţă şi consiliere în managementul
afacerilor, consiliere pe probleme de recrutare
în domeniul serviciilor financiare, recrutare de
personal, servicii de recrutare, recrutare de
personal permanent, recrutare de personal
executiv, publicitate pentru recrutare de
personal, servicii de consultanţă în recrutare,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea resurselor umane
şi servicii de recrutare, plasare şi recrutare de
personal, recrutare de personal tehnic temporar,
consultanţă privind recrutarea de personal,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
servicii publicitare privind recrutarea de

personal, consilierea managementului privind
recrutarea de personal, furnizare de informaţii
privind recrutarea personalului, recrutare şi
plasare a forţei de muncă, consultanţă în
materie de recrutare a angajaţilor, servicii de
recrutare a personalului de conducere, servicii
de intermediere de recrutare de personal,
consultanţă privind recrutarea de personal,
consultanţă în materie de recrutare a angajatilor,
servicii de consultanţă privind recrutarea de
personal, servicii de consultanţă şi consiliere
referitoare la recrutarea de personal, servicii
în domeniul inteligenţei afacerilor (business
intelligence).

───────

(210) M 2018 08558
(151) 18/12/2018
(732) CIPRIAN ANDREI MARICA,

STR. MIHAI EMINESCU NR.
144, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)
FARUL

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

3. Săpunuri nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice,
loţiuni de păr, produse pentru curăţarea dinţilor,
spray-uri de curăţat pentru împrospătarea
protecţiilor de maxilar pentru sportivi.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
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, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
ochelari de sport, căşti de protecţie folosite în
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sport, fluiere pentru sport, simulatoare pentru
sporturi, protecţii dentare pentru sport, aplicaţii
de pariuri sportive, apărători pentru gambă
pentru prevenirea accidentelor (altele decât
articolele sportive sau piesele de îmbrăcăminte
sport), software pentru jocuri video şi jocuri pe
calculator.
14. Obiecte decorative sau obiecte artizanale
fabricate din metale preţioase şi aliaje ale
acestora sau placate cu metale preţioase,
figurine şi statui din metale preţioase, insigne
produse din sau placate cu metale preţioase
şi aliaje ale acestora, giuvaiergerie, bijuterii
fantezie instrumente de ceasornicărie şi
cronometrice, ceasuri sportive, sisteme de
cronometrare pentru sport.
16. Cărţi, reviste, ziare, magazine, periodice,
agende, calendare, afişe (postere), steaguri din
hârtie, ghiduri, instrumente de scris, creioane,
stilouri, bilete, carduri de membru, carduri de
fidelitate, cartonaşe de colecţionat din domeniul
sporturilor, produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi,
materiale adezive pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau predare, cu excepţia
aparatelor, caractere tipografice, clişee.
18. Bagaje şi genţi de transport, umbrele de
ploaie şi de soare, bastoane, bice, harnaşament
şi articole de şelărie, genţi sportive.
21. Recipiente de uz menajer sau în bucătărie,
nu din metal preţios, piepteni şi bureţi, articole din
sticlă, porţelan şi ceramică, suporturi din lemn,
farfurii din hârtie, suporturi din material plastic
pentru halbe de bere.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte
pentru practicarea sportului, gimnasticii şi
fotbalului, eşarfe, fulare, cravate, curele
(accesorii vestimentare), încălţăminte de fotbal,
crampoane pentru ghete de fotbal, jambiere,
pantaloni scurţi, maiouri, costume de trening.
26. Embleme brodate, catarame pentru haine
şi curele, panglici şi şnururi, nasturi, cocarde,
insigne (altele decât cele din metale preţioase).
28. Jocuri, jucării, baloane, articole de
gimnastică şi de sport, mingi, mingi de fotbal,
camere cu aer pentru mingi de fotbal, mănuşi de
fotbal, mese de fotbal, cărţi de joc, genţi adaptate
pentru transportul accesoriilor sportive, protecţii
inghinale pentru sportivi (articole sportive),
aparate pentru antrenament sportiv, protecţii de
mâini pentru sport, măşti de faţă pentru sport,
protecţii utilizate în activităţi sportive.

34. Tutun, articole pentru fumători, brichete,
chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de
birou, managementul afacerilor sportivilor,
managementul instalaţiilor sportive (pentru terţi),
management promoţional pentru personalităţi
sportive, promovare de competiţii şi evenimente
sportive, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesionişti, servicii de agenţie pentru
promovarea personalităţilor sportive, servicii de
management pentru sportivi de performanţă,
servicii de vânzare cu amănuntul sau ridicata
referitoare la articole sportive, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-şi asocia produsele
şi serviciile cu activităţi sportive.
38. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de
birou, managementul afacerilor sportivilor,
managementul instalaţiilor sportive (pentru terţi),
management promoţional pentru personalităţi
sportive, promovare de competiţii şi evenimente
sportive, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesionişti, servicii de agenţie pentru
promovarea personalităţilor sportive, servicii de
management pentru sportivi de performanţă,
servicii de vânzare cu amănuntul sau ridicata
referitoare la articole sportive, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-şi asocia produsele
şi serviciile cu activităţi sportive.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicare şi editare de cărţi, reviste, ziare,
ghiduri, periodice, exploatare şi punere la
dispoziţie de instalaţii sportive, servicii de
închiriere de stadioane, exploatare de săli de
jocuri, de săli de sport şi de instalaţii sportive,
închiriere de echipamente pentru evenimente
sportive, arbitraj sportiv, supervizare şi arbitraj
în evenimente sportive, organizare de competiţii
sportive, servicii de rezervare de bilete şi locuri
la evenimente sportive, tabere şi stagii de
perfecţionare sportivă, servicii de cluburi de
sănătate (antrenamente), servicii de învăţare
a fotbalului, coaching sportiv, cantonamente
de fotbal, organizare de competiţii de fotbal,
organizarea de meciuri de fotbal, servicii
privind organizarea de evenimente fotbalistice,
organizare şi coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal, divertisment furnizat
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, producţie de spectacole, de filme,
organizare de concursuri în domeniul educaţiei
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sau al divertismentului, organizare şi coordonare
de colocvii, conferinţe, congrese, seminare,
organizare de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, servicii de pariuri, servicii de
pariuri online, furnizare de jocuri interactive pe
calculator cu jucători multipli, prin internet şi
reţele de comunicaţii electronice.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii de medicină sportivă, servicii
medicale.
45. Acordarea şi valorificarea drepturilor TV şi
radiofonice, servicii de comerţ privind licenţele
pentru filme, TV şi video, distribuirea de
licenţe pentru drepturi de proprietate industriala,
acordare şi valorificare de dreptului de autor,
furnizare de licenţe pentru concepte de franciză,
servicii de securitate pentru evenimente publice.

───────

(210) M 2018 08559
(151) 18/12/2018
(732) JUTKA - ENIKO CHIŞ, STR.

CONSTANTIN ROMANU - VIVU
NR. 8, SC. B, AP. 20, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACŞU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

UNITAXI

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
29.01.12

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

clase:
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 08563
(151) 18/12/2018
(732) PANUS GRIGORE, ŞOS. GĂRII

CĂŢELU NR. 170A, ET. 2, AP.
67, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Fantasy VOITIS

(531) Clasificare Viena: 27.01.01; 27.01.09;
05.13.01; 05.07.10; 05.03.19; 05.05.01;
09.01.10; 03.07.01; 03.07.24

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2018 08564
(151) 18/12/2018
(732) CRISTIAN SOIMARU, ŞOS.

MIHAI BRAVU NR. 305, BL. 14A,
SC. 1, ET. 6, AP. 22, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALTERNATIVA DREAPTĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 27.05.24; 25.05.03

(591) Culori revendicate:alb. bleumarin
(Pantone 276C), albastru (Pantone
2995C)

(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 08565
(151) 18/12/2018
(732) Virgil Horatiu Aldea, STR. ANDREI

MURESANU NR. 13, JUD. MUREŞ,
SIGHISOARA, 545400, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
Accente

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii)
───────

(210) M 2018 08566
(151) 18/12/2018
(732) AMBRA SIGN SRL, STR. MORII

NR. 10, JUD. IAŞI, TOMEŞTI, IAȘI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

FABRICA DE PRINT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 26.11.06; 26.11.13

(591) Culori revendicate:gri (Pantone P
179-11C), albastru (Pantone P Process
Cyan C), roşu (Pantone P Process
Magenta C), galben (Pantone P
Process Yellow C)

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
40. Tratarea materialelor.

───────

(210) M 2018 08567
(151) 18/12/2018
(732) Societatea Jacques Maritain din

România, STR. PAUL IONESCU
NR. 14, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CORECTA GUVERNARE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
furnizarea de program de televiziune, publicarea
de ziare şi reviste prin internet.

───────

(210) M 2018 08568
(151) 18/12/2018
(732) DANGERS S.R.L., STR. RADU

TUDORAN NR. 18, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

TRÉSOR Le Palais
HOTEL SPA

RESTAURANT MCMXCVIII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.13; 01.01.01; 27.07.23; 05.05.02;
05.05.20

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

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

───────

(210) M 2018 08569
(151) 18/12/2018
(732) OVIDIU-BOGDAN CORD, STR.

DIMITRIE BOLINTINEANU NR.
9, JUD. PRAHOVA, CAMPINA,
PRAHOVA, 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)
SPIRITSLIBRARY

(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).

───────

(210) M 2018 08570
(151) 18/12/2018
(732) ASOCIATIA MONUMENTUM, STR.

PRINCIPALĂ NR. 557, JUD. SIBIU,
ALȚÂNA, 557005, SIBIU, ROMANIA

(540)
Ambulanța pentru Monumente
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2018 08571
(151) 18/12/2018
(732) HAPPYOLOGY SRL, STR. RÂUL

DORNA NR. 2, BL. F1, SC. 2, ET. 3,
AP. 33, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
HAPPYOLOGY

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08572
(151) 18/12/2018
(732) MECLEA LUIGI-FLORENTIN,

STR. BULGARUS NR. 33,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 052836,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Dichisar

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

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

───────

(210) M 2018 08573
(151) 18/12/2018
(732) GOLD CARTON PACK SRL, STR.

INDEPENDENȚEI NR. 51, BL.
A5, AP. 2, JUD. ARAD, NĂDLAC,
ARAD, ROMANIA

(740) SCPPI LUPSA SI ASOCIATII
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DIAMONDFIXIT

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

1. Soluții chimice sub formă lichidă pentru
formarea unui strat protector de suprafață,
soluții chimice sub formă lichidă pentru protecția
ecranelor, soluții chimice sub formă lichidă
pentru protejarea dispozitivelor electronice cu
ecran, soluții chimice sub formă lichidă pentru
protecția ecranelor echipamentelor electronice
mobile, soluții chimice sub formă lichidă pentru
protecția ecranelor telefoanelor inteligente,
soluții chimice sub formă lichidă pentru protecția
ceasurilor, soluții chimice sub formă lichidă
pentru protecția lentilelor pentru uz fotografic.

───────

(210) M 2018 08574
(151) 18/12/2018
(732) BOSÎNCEANU SERGIU VASILE,

BDUL GEORGE ENESCU NR.
16F, SP. COM. 1, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BOSSNET

(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 24.15.08;
24.15.11; 27.05.12

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

35. Optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
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promovarea vânzărilor, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
traficului pe site, indexare web în scop comercial
sau publicitar.
42. Creare și design de site-uri web pentru terți,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web, creare și întreținere
de site-uri (pagini web) pentru terți, creare
și întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, crearea și întreținerea de site-uri web
pentru telefoane mobile, găzduirea unui site web
online pentru crearea și găzduirea de micro
site-uri web pentru afaceri, creare, întreținere și
găzduire de site-uri web pentru alte persoane,
design, creare, găzduire și întreținere de site-uri
web pentru terți, planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru terți,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, creare și
design de indexuri de informații bazate pe site-uri
web pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației).

───────

(210) M 2018 08575
(151) 18/12/2018
(732) ASOCIATIA BREASLA LOLELOR,

STR. HOREA NR. 8, JUD. SIBIU,
AGNITA, 555100, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
FUGA LOLELOR

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 08576
(151) 18/12/2018
(732) SC ALMI INTERNATIONAL SRL,

STR. PIETROŞELULUI NR. 55,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 033077,
BUCUREȘTI, 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)
BIAGGIO

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
de încălțăminte din piele și îmbrăcăminte (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze comod în
magazine specializate și online, pe site-uri
de specialitate, servicii de comerț, servicii de
import-export cu produse de încălțăminte și
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2018 08577
(151) 18/12/2018
(732) SC ALMI INTERNATIONAL SRL,

STR. PIETROŞELULUI NR. 55,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 033077,
BUCUREȘTI, 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)
ABIBIAGGIO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
de încălțăminte din piele și îmbrăcăminte (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze comod în
magazine specializate și online, pe site-uri
de specialitate, servicii de comerț, servicii de
import-export cu produse de încălțăminte și
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2018 08578
(151) 19/12/2018
(732) SC HG MEDICAL GL SRL, STR.

SATURN NR. 2 CAMERA 2, BL.
B1, SC. 5, ET. 2, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Geomed

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2018 08579
(151) 19/12/2018
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN

, ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 1A, BL. 452, SC. D, ET. 10,
AP. 175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ADYAN

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), servicii de import-
export.

───────

(210) M 2018 08580
(151) 19/12/2018
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN

, ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 1A, BL. 452, SC. D, ET. 10,
AP. 175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KHALIS

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
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achiziţioneze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), servicii de import-
export.

───────

(210) M 2018 08581
(151) 19/12/2018
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN

, ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 1A, BL. 452, SC. D, ET. 10,
AP. 175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AJYAD

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), servicii de import-
export.

───────

(210) M 2018 08582
(151) 19/12/2018
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN

, ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 1A, BL. 452, SC. D, ET. 10,
AP. 175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AHLAM

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), servicii de import-
export.

───────

(210) M 2018 08583
(151) 19/12/2018
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN

, ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 1A, BL. 452, SC. D, ET. 10,
AP. 175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ANFAR

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), servicii de import-
export.

───────
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(210) M 2018 08584
(151) 19/12/2018
(732) Nicolae Borchina, STRADA:

MITTERFELDRING, NUMAR: 38,
JUDEŢ SIBIU, POING, 85586,
SIBIU, ROMANIA

(540)
DINAMIC GROUP

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

41. Prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală.

───────

(210) M 2018 08585
(151) 19/12/2018
(732) IOANA PAUN, STR. POLONA

NR. 25A, AP. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ALMA RUSU, STR. MATEI
VOIEVOD NR. 39-41, ET. 4, AP.
10, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MioBio COSMETICE
ORGANICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou

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

───────

(210) M 2018 08586
(151) 19/12/2018
(732) MIRCEA CHIRU, STR. SFANTUL

ELEFTERIE NR. 20, AP. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAU

(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.
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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 08587
(151) 19/12/2018
(732) S.C. TERMOCONSTRUCT S.R.L.,

STRADA: ALEEA GUGU, NUMAR:
1A, JUDET: CARAS-SEVERIN,
RESITA, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)
TinciContact

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, adezivi pentru utilizare în industrie.
19. Materiale de construcție nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2018 08588
(151) 19/12/2018
(732) CGR TABACCO TRADE S.R.L.,

STR. G. DEM. TEODORESCU
NR. 11D, AP. M-1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Cigaronne

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

34. Tutun, substituenţi pentru tutun (nu pentru
scopuri medicale), articole pentru fumători,

chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutunj scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări
care conţin substituenţi de tutumnu pentru
scopuri medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri,
ţigări electronice, pietre pentru aprindere,
arome-altele decât uleiurile esenţiale, pentru
tutun, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru ţigările electronice, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de import
- export, servicii de comerţ, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi 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 poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────
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(210) M 2018 08589
(151) 19/12/2018
(732) Direcția de Asistență Socială

Brașov, STRADA: PANSELELOR,
NUMAR: 23, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, 500419, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ BRAŞOV

(531) Clasificare Viena: 02.05.23; 02.05.24;
07.01.08; 26.01.16; 29.01.12

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

clase:
43. Cazare temporară.
44. Servicii medicale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 08590
(151) 19/12/2018
(732) SC QUARTZ MATRIX SRL, B-DUL

CAROL I NR. 5, JUD. IAŞI, IAŞI,
700506, IAȘI, ROMANIA

(540)
PRISMA MATRIX

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,

aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 08591
(151) 19/12/2018
(732) KONSTANTINOS N. ANASTASIOU

KAI SIA EE, 46, PAPAKYRIAZI
STR.,, LARISA, 41222, GRECIA

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

(540)

BRUNO COFFEE STORES

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 26.01.04;
26.01.14; 26.01.18; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (Pantone cool
grey 11), galben (Pantone 012), roşu
(Pantone red 032)

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
18/12/2018-19/12/2018

29. Produse de albire a cafelei (coffee
whiteners) constând în principal din produse
lactate, cremă pentru cafea (coffee cream)
sub formă de pudră, frișcă/cremă pentru cafea
(coffee creamer), frișcă/cremă fără conţinut de
lapte (non-dairy creamer), shake-uri din lapte
(milk shakes), băuturi pe bază de lapte care
conţin ovăz, băuturi din lapte care conţin fructe,
băuturi pe bază de iaurt, băuturi din lapte cu
arome, băuturi preparate din lapte sau care
conţin lapte, băuturi preparate din produse
lactate, băuturi din lapte cu aromă de cacao,
băuturi din lapte cu cacao, băuturi din iaurt,
băuturi pe bază de ovăz (înlocuitor de lapte),
băuturi pe bază de soia folosite ca înlocuitori
de lapte, băuturi având baza de lapte, băuturi
pe bază de lapte de migdale, băuturi pe bază
de lapte de cocos, băuturi pe bază de lapte
conţinând cafea, băuturi pe bază de lapte
conţinând suc de fructe, băuturi pe bază de lapte
aromatizate cu ciocolată, înlocuitori de lapte,
produse de albire (whiteners) (produse lactate)
pentru băuturi.
30. Cafea, ceaiuri și cacao și înlocuitori ai
acestora, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, boabe de cafea
măcinate, cafea măcinată, esenţe de cafea,
esenţe de ceai, băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată),
ceaiuri aromate (altele decât cele pentru uz
medicinal), preparate/produse aromate pentru
prepararea infuziilor nemedicinale, preparate/
produse aromate pentru prepararea ceaiurilor
(tisanes) nemedicinale, infuzii de plante, infuzii
nemedicinale, băuturi de cacao cu lapte, băuturi
de cafea cu lapte, băuturi de ciocolată cu
lapte, umpluturi (fillings) pe bază de cafea,
ceai verde japonez, extracte de cacao pentru
consum uman, extracte de cacao utilizate ca
arome în băuturi, extracte de cafea, extracte
de cafea de malț, extracte de cafea utilizate ca
arome în băuturi, extracte de cafea utilizate ca
arome în produsele alimentare, extracte de cafea
utilizate ca înlocuitori pentru cafea, băuturi de
cacao preparate și băuturi pe bază de cacao,
băuturi de cafea preparate, cafea în formă
gata preparată, băuturi de cafea preparate și
băuturi pe bază de cafea, extracte de ciocolată,
extracte de ciocolată pentru prepararea de
băuturi, extracte de ceai, extracte de ceai
(nemedicinale), cafea espresso, ciocolată caldă,
ceai darjeeling, ceai chai, orz prăjit și malţ
pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea, boabe
de cafea prăjite, cacao, produse din cacao,
cacao (prăjită, sub formă de pudră, granule
sau în băuturi), pastă de cacao de băut, cacao
pentru utilizare în prepararea băuturilor, băuturi

sub formă de pudră conţinând cacao, pudră
de cacao, cappuccino, arome de cafea, arome
de cafea (arome), cafea, capsule de cafea,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule
sau în băuturi), cafea neprăjită (unroasted
coffee), cafea de malț, cafea aromată, cafea cu
ciocolată, cafea liofilizată (freeze-dried coffee),
cafea decafeinizată, ceai de goji chinezesc
(Gugijacha), cicoare (înlocuitori de cafea),
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori pentru
cafea, cicoare și amestecuri de cicoare, toate
pentru utilizare ca înlocuitori de cafea, orz pentru
utilizare ca înlocuitor de cafea, ceai rooibos,
cafea în formă de boabe întregi, ceai alb, ceai
de lotus alb (baengnyeoncha), ceai negru, ceai
Earl grey, ceai negru (ceai englezesc), pulberi
de amestecuri pentru iced tea, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, amestecuri
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de ceai,
amestecuri de cicoare, toate pentru utilizare ca
înlocuitori pentru cafea, amestecuri de esenţe
de cafea și extracte de cafea, amestecuri
din cacao, amestecuri de cafea, amestecuri
de cafea și malț, amestecuri de cafea și
cicoare, pulberi de amestecuri de ceai, ceai cu
gheață (nemedicinal), iced tea (nemedicinal),
cafea cu gheață (iced coffee), preparate din
plante pentru prepararea băuturilor, preparate
de cicoare pentru utilizare ca înlocuitor pentru
cafea, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cacao), preparate din cacao pentru
utilizare în fabricarea de băuturi, preparate pe
bază de cacao, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de ciocolată), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de ceai),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe
bază de cafea), preparate sub formă de pudră
conţinând cacao utilizate pentru fabricarea de
băuturi, preparate pentru băuturi cu ciocolată,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de caramel (toffee), preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de mentă, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de banană,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de mocha, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de portocală, preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de nuci, preparate
vegetale pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază
de ceai, băuturi pe bază de ceai cu aromă
de fructe, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cafea conţinând lapte, băuturi
aromatizate cu ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, frappe-uri, ceai verde, ceai
din rădăcină de brusture (Wooungcha), băuturi
pe bază de muşeţel, băuturi pe bază de
cafea conţinând înghețată (affogato), băuturi
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pe bază de înlocuitori de cafea, băuturi pe
bază de ciocolată, pungi cu cafea, siropuri
de ciocolată pentru prepararea băuturilor pe
bază de ciocolată, preparate pentru fabricarea
băuturilor cu aromă de ciocolată, ciocolată,
ciocolată cu lapte, pudră de ciocolată, ciocolată
fără lapte, bomboane de ciocolată, băuturi pe
bază de ciocolată care nu au la bază lactate
sau legume, pudră de cacao instant, ceai instant
(altul decât cel pentru scop medicinal), cafea
instant, concentrate de cafea, ceai ambalat
(altul decât pentru uz medicinal), ceai de tei
(linden tea), ceai ginseng (insamcha), ceai, ceai
Lapsang souchong, ceai cu flori de tei (ceai
Lime blossom), ceaiuri (infuzii) din plante, altele
decât cele de uz medicinal, ceai de rozmarin,
ceai sub formă de praf de varec sărat (kombu-
cha), ceai din orez brun prăjit, ceai de orz prăjit
(mugicha), ceai din pudră uscată de orz cu coajă
(mugi-cha), ceai Ginseng, ceai de salvie, ceai din
frunze de orz, ceai de crizanteme (gukhwacha),
ceai pentru infuzii, ceai de iasomie, mate
(ceai), ceai (nemedicinal) care conţine extracte
de merișor, ceai (nemedicinal) care conţine
frunze de merișor, ceaiuri (nemedicinale)
care conţin lămâie, ceaiuri cu aromă de
fructe (nemedicinale), ceai de caise asiatice
(maesilcha), ceaiuri.(nemedicinale) aromate cu
lămâie, ceai cu aromă de măr (altele decât
pentru uz medicinal), ceai de lămâie verde (lime
tea), ceai cu aromă de portocale (altele decât
pentru uz medicinal), ceai citron, ceai de ginseng
roşu, ceai de mentă, ceai de Acanthopanax
(Ogapicha), ceai de ghimbir, ceai cu gheață (iced
tea), ceai (nemedicamentos) vândut în vrac, ceai
instant, ceai de Oolong, ceaiuri de fructe, ceai
fără teina, ceai fără teina îndulcit cu îndulcitori,
cafea artificială, înlocuitori de cafea (pe bază de
cereale sau cicoare), înlocuitori de cafea (cafea
artificială sau preparate vegetale folosite în loc
de cafea), înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
înlocuitori de ceai, înlocuitori de cafea pe bază de
cicoare, capsule de cafea (coffee pods), capsule
de ceai (tea pods), pliculeţe de ceai (nu pentru
uz medicinal), pliculeţe de ceai de iasomie,
altele decât pentru uz medicinal, frunze de ceai,
filtre sub formă de pungi de hârtie umplute cu
cafea, şerbeturi (produse de cofetărie), şerbeturi
(îngheţate), batoane de înghețată cu fructe,
deserturi cu înghețată, îngheţate moi, prăjituri
cu iaurt îngheţate, amestecuri pentru şerbeturi,
amestecuri de sorbet (îngheţate), băuturi cu
gheață cu bază de ciocolată, băuturi cu gheață
cu bază de cacao, băuturi cu gheață cu bază de
cafea, înghețată din produse lactate, produse de
cofetărie îngheţate (nemedicamentoase), lapte
îngheţat (îngheţate), gheață pentru răcoritoare
(Ice for refreshment), produse de cofetărie

îngheţate, înghețată pe bază de iaurt (predomină
înghețata), îngheţate cu aromă de ciocolată,
înghetate/gheață cu arome (flavored ices),
îngheţate conţinând ciocolată, îngheţate cu
trufe, înghețată cu fructe, îngheţate (water
ice), îngheţate de fructe, înghețată care nu
e preparată din produse lactate, îngheţate
comestibile de fructe, parfeuri, băuturi pe bază
de înghețată, sorbeturi (water ices), înlocuitori de
înghețată.
32. Băuturi carbogazoase aromatizate, ape,
sucuri, băuturi energizante care conţin cafeină,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu aromă
de cafea, apă carbogazoasă îmbogăţită cu
vitamine (băuturi), șerbeturi (băuturi), sorbeturi
sub formă de băuturi, băuturi cu părți de
gheaţă pisată, smoothies, cocktail-uri din..
fructe, nealcoolice, cocktail-uri nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice care conţin sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, punch nealcoolic,
băuturi carbogazoase nealcoolice din sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice fără malţ
(altele decât cele de uz medical), apă tonică
(Quinine water), băuturi carbonatate îngheţate,
băuturi pe bază de fructe, înghetate, punch de
fructe, nealcoolic, băuturi din sucuri de legume
verzi, băuturi îmbogăţite cu nutrimente, băuturi
din zer, băuturi care conţin vitamine, sucuri
carbogazoase, băuturi răcoritoare cu aromă de
fructe, băuturi răcoritoare cu conţinut caloric
scăzut, băuturi carbogazoase nealcoolice, cola,
limonade, băuturi soda (sifonate) nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, bere din rădăcini (root
beer), băuturi carbogazoase dulci (cream soda),
bitter lemon (băutură răcoritoare carbogazoasă),
băuturi cola, colas (băuturi răcoritoare), apă
potabilă distilată, apă minerală aromatizată, apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă de băut
îmbuteliată, apă de masă (table waters), băuturi
funcţionale pe bază de apă, apă minerală (care
nu este pentru uz medicinal), apă plată (still
water), apă aromatizată, ape cu aromă de fructe,
apă de cocos ca și băutură, apă de izvor,
apă de băut (potabilă), apă de băut (potabilă)
cu vitamine, apă de băut (potabilă) purificată,
băuturi pe bază de apă care conţin extracte de
ceai, apă soda (sifonată), apă gazoasă (aerated
water), sucuri de fructe gazoase, sucuri de fructe
amestecate, extracte de fructe nealcoolice,
băuturi de sucuri de fructe nealcoolice, nectaruri
de fructe, nealcoolice, băuturi de sucuri de
legume, nealcoolice, apa tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medical), ape (băuturi), preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă minerală
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(băuturi), preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă (apă soda carbonatată),
apă minerală carbonatată, băuturi cu gheță cu
conţinut de fructe, smoothies conţinând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, băuturi conţinând
un amestec de sucuri de legume și fructe, băuturi
conţinând în principal sucuri de fructe, băuturi
de legume, băuturi (preparate din legume),
băuturi de sucuri de struguri, băuturi de suc
de fructe, băuturi de suc de ananas, băuturi
de suc de struguri, nealcoolice, băuturi de suc
de portocale, băuturi de suc de măr, sucuri
de legume (băuturi), băuturi de suc de aloe,
băuturi pe bază de fructe, băuturi cu arome
de fructe, băuturi din fructe, sucuri concentrate
îndulcite din fructe (fruit squashes), băuturi de
sucuri de ghimbir, băuturi pe bază de cocos,
sucuri de fructe concentrate, suc condensat
de prune afumate, suc concentrat îndulcit din
lămâie (lemon squash), suc concentrat îndulcit
din portocale (orange squash), concentrate de
sucuri de fructe, suc de roşii (băuturi), sucuri de
aloe vera.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la bomboane/dulciuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
bomboane/ dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolata, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntului legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu iaurturi îngheţate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu iaurturi îngheţate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice.
43. Servicii de restaurant cu servire la pachet,
închiriere de echipamente de bar, servicii de
snack-bar, restaurant de delicatese, servicii de
cafenea, servicii de cantină, servicii de bar,

servicii de preparare a alimentelor, prepararea
și furnizarea de alimente și băutură pentru
consum imediat, servicii pentru prepararea
alimentelor şi a băuturilor, furnizare de informaţii
sub formă de reţete pentru băuturi, furnizare
de informaţii referitoare la baruri, furnizare de
informaţii referitoare la restaurant, furnizare de
informaţii referitoare la prepararea alimentelor
şi a băuturilor, furnizarea de alimente și băuturi
în restaurant și baruri, furnizare de alimente şi
băuturi în bistrouri, servire de alimente şi băuturi,
servire de alimente şi băuturi în restaurant și
baruri, servire de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, servire de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, servicii de restaurant,
baruri tapas (servicii în domeniul gustărilor în
bar), servicii de restaurante și baruri, servicii
de baruri de sucuri, servicii de bistrouri, servicii
de furnizare de băuturi, servicii de consultanţă
cu privire la prepararea alimentelor, servicii de
consultanţă cu privire la alimente, restaurante cu
autoservire, prepararea de mâncare (alimentație
publică), furnizare de informaţii referitoare la
servicii de bar, servicii de consultanță referitoare
la servicii de bar, servicii oferite de ceainării (tea
rooms).

───────

(210) M 2018 08592
(151) 19/12/2018
(732) SANDRA ANDREEA GRĂDINARU,

BD. CAMIL RESSU NR. 57B, BL.
Y2Z, SC. 1, ET. 5, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANDREI MOLDOVEANU, STR.
VASILE CONTA NR. 8, BL.
O6, SC. B, AP. 16, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

doi atomi

(531) Clasificare Viena: 24.17.02; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08593
(151) 19/12/2018
(732) ASP GROUP EAST SRL, SPLAIUL

INDEPENDENŢEI NR. 273, CORP
5, ET. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Shark PROFESSIONAL
ACCESSORIES

(531) Clasificare Viena: 03.09.02; 27.05.02;
27.05.08

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

27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

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 08594
(151) 19/12/2018
(732) ASP GROUP EAST SRL, SPLAIUL

INDEPENDENŢEI NR. 273, CORP
5, ET. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BULLDOG GENIUNE TIRES

(531) Clasificare Viena: 03.01.09; 27.05.01;
27.05.02

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

27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
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 08595
(151) 19/12/2018
(732) ADVALUTI CORPS S.R.L., STR.

BISTRIŢEI NR: 56, JUDEŢUL
ARAD, SANTANA, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, TIMIŞOARA, 300629,
ROMANIA

(540)

ADVALUTI CORPS

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
29.01.13

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2018 08596
(151) 19/12/2018
(732) DANIEL PEANCI, STR. SILVIA

NR. 98, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
steaua di vreari

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

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

───────

(210) M 2018 08598
(151) 19/12/2018
(732) CUTIUTA CU POVESTI SRL-

D, STR. NAVODARI NR. 159,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, 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)

BOOKISIT

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 20.07.02;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate și marketing online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de comenzi online.
41. Educatie, ateliere recreative (divertisment),
ateliere de formare (instruire), ateliere organizate
în scopuri culturale, ateliere organizate în scopuri
educative, servicii educaționale pentru copii,
servicii de editare, publicare și editare de
materiale tipărite, împrumut de cărți și de alte
publicații (divertisment), publicare electronică
on-line de periodice și cărți, tabere de vară
(divertisment și educație), cursuri în cadrul
taberelor educative, servicii de educație furnizate
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prin programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin intermediul radioului, emisiuni de
radio (planificare emisiuni), producție de emisiuni
de televiziune.

───────

(210) M 2018 08599
(151) 19/12/2018
(732) SC B3 MEDIA INTERNATIONAL

SRL, B-DUL BUREBISTA NR.1,
BL.D15, SC.4, AP.108, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031106, ROMANIA

(540)
PRIVIGHETOAREA

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

41. Organizarea de ansambluri artistice de
muzică, dans, educație, instruire, divertisment și
alte activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 08601
(151) 19/12/2018
(732) EDUBO SRL-D, BULEVARDUL

OLTENIA NR. 68, BL. 38A, SC.
1, ET. 1, AP. 7, JUDEȚUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

RECO events

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 26.01.03;
26.02.08; 26.04.01; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13

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

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

41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente automobilistice
(divertisment), organizare de evenimente
hipice (divertisment), producție de evenimente
sportive, organizarea de evenimente sportive,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente sportive, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente de fotbal,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizarea de evenimente de gimnastică,
publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente de ciclism, arbitraj
în cadrul evenimentelor sportive, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de evenimente și competiții sportive, închiriere
de echipament pentru evenimente sportive,
producție de evenimente sportive pentru
televiziune, servicii privind organizarea de
evenimente fotbalistice, furnizare de instalații
pentru evenimente sportive, supervizare și
arbitraj în evenimente sportive, producție de
evenimente sportive pentru radio, închiriere
de echipamente pentru evenimente sportive,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente de patinaj artistic,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, coordonare de evenimente sportive
în direct, rezervare de bilete la evenimente
culturale, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, servicii de
editare video pentru evenimente, producție de
evenimente sportive pentru filme, organizare de
evenimente de curse de vehicule, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
sportive în domeniul fotbalului, organizare
de evenimente de sărituri la obstacule,
închirierea de echipamente pentru evenimente
de gimnastică, prezentare de evenimente de
divertisment în direct.

───────
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(210) M 2018 08602
(151) 19/12/2018
(732) PETRICA-BUJOR DUMBRAVA,

STR. FESTUNG NR. 79A,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Produse Țărănești
BACIUL BRÁ

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 07.01.01;
05.05.20; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.07

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

clase:
29. Extracte din carne, lapte și produse lactate.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2018 08603
(151) 19/12/2018
(732) TICKETING NATION S.R.L., STR.

CALEA VICTORIEI NR. 155, BL.
D1, SC. 9, ET. 4, AP. 4, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

entertix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.02.07; 24.15.11

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, gestiunea programelor de
rambursare pentru alte persoane.
41. Agenții de bilete (servicii de divertisment),
agenții de rezervare de bilete pentru concerte,
agenții de rezervări pentru bilete de teatru,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de bilete
la evenimente culturale, rezervare de locuri
pentru spectacole și rezervare de bilete de
teatru, servicii ale agențiilor de bilete, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii ale agențiilor de
bilete pentru spectacole de teatru, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
sportive, servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, servicii de agenții de
rezervare pentru bilete la cinematografe, servicii
de agenții de
rezervare de bilete la cinematografe, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de informare cu privire
la bilete pentru spectacole, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente sportive,
servicii de rezervare de bilete pentru spectacole,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte
și spectacole de teatru, servicii de rezervare și
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vânzare de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la spectacole de
teatru, servicii de rezervare de bilete și locuri la
concerte muzicale, servicii de rezervare de bilete
și locuri la evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber.

───────

(210) M 2018 08604
(151) 19/12/2018
(732) TICKETING NATION S.R.L., STR.

CALEA VICTORIEI NR. 155, BL.
D1, SC. 9, ET. 4, AP. 4, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

caretix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.02.07; 24.15.11

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, gestiunea programelor de
rambursare pentru alte persoane.
41. Agenții de bilete (servicii de divertisment),
agenții de rezervare de bilete pentru concerte,
agenții de rezervări pentru bilete de teatru,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de bilete
la evenimente culturale, rezervare de locuri
pentru spectacole și rezervare de bilete de
teatru, servicii ale agențiilor de bilete, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii ale agențiilor de
bilete pentru spectacole de teatru, servicii

de achiziționare de bilete pentru evenimente
sportive, servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, servicii de agenții de
rezervare pentru bilete la cinematografe, servicii
de agenții de
rezervare de bilete la cinematografe, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de informare cu privire
la bilete pentru spectacole, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente sportive,
servicii de rezervare de bilete pentru spectacole,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte
și spectacole de teatru, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la spectacole de
teatru, servicii de rezervare de bilete și locuri la
concerte muzicale, servicii de rezervare de bilete
și locuri la evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber.

───────

(210) M 2018 08605
(151) 19/12/2018
(732) TICKETING NATION S.R.L., STR.

CALEA VICTORIEI NR. 155, BL.
D1, SC. 9, ET. 4, AP. 4, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

fantix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.02.07; 24.15.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, gestiunea programelor de
rambursare pentru alte persoane.
41. Agenții de bilete (servicii de divertisment),
agenții de rezervare de bilete pentru concerte,
agenții de rezervări pentru bilete de teatru,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de bilete
la evenimente culturale, rezervare de locuri
pentru spectacole și rezervare de bilete de
teatru, servicii ale agențiilor de bilete, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii ale agențiilor de
bilete pentru spectacole de teatru, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
sportive, servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, servicii de agenții de
rezervare pentru bilete la cinematografe, servicii
de agenții de
rezervare de bilete la cinematografe, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de informare cu privire
la bilete pentru spectacole, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente sportive,
servicii de rezervare de bilete pentru spectacole,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte
și spectacole de teatru, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la spectacole de
teatru, servicii de rezervare de bilete și locuri la
concerte muzicale, servicii de rezervare de bilete
și locuri la evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber.

───────

(210) M 2018 08606
(151) 19/12/2018
(732) TICKETING NATION S.R.L., STR.

CALEA VICTORIEI NR. 155, BL.
D1, SC. 9, ET. 4, AP. 4, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

X

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.21;
26.02.07; 24.15.11

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, gestiunea programelor de
rambursare pentru alte persoane.
41. Agenții de bilete (servicii de divertisment),
agenții de rezervare de bilete pentru concerte,
agenții de rezervări pentru bilete de teatru,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de bilete
la evenimente culturale, rezervare de locuri
pentru spectacole și rezervare de bilete de
teatru, servicii ale agențiilor de bilete, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii ale agențiilor de
bilete pentru spectacole de teatru, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
sportive, servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, servicii de agenții de
rezervare pentru bilete la cinematografe, servicii
de agenții de
rezervare de bilete la cinematografe, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de informare cu privire
la bilete pentru spectacole, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente sportive,
servicii de rezervare de bilete pentru spectacole,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte
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și spectacole de teatru, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la spectacole de
teatru, servicii de rezervare de bilete și locuri la
concerte muzicale, servicii de rezervare de bilete
și locuri la evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber.

───────

(210) M 2018 08607
(151) 19/12/2018
(732) Pepiniera Aiud Cooperativa

Agricola, STR. CĂPRIOAREI NR.
6C, JUD. ALBA, GÂRBOVA DE
JOS, ALBA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Pepiniera Aiud
Cooperativa Agricolă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
26.01.15; 05.01.16; 29.01.12

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

───────

(210) M 2018 08608
(151) 19/12/2018
(732) Asociatia Club Sportiv Hyperion

Brasov, BDUL 13 DECEMBRIE
NR. 63, BL. 28, SC. C, AP. 19,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500146,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
CLUBUL SPORTIV HYPERION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 08609
(151) 19/12/2018
(732) SC Podoaba Casei SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 317, JUD. IAŞI,
MUNTENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Podoaba casei

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

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

───────


