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Cereri Mărci publicate în 25/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06912 18/10/2018 MYCO SOCIAL MEDIA SRL myco social media

2 M 2018 06913 18/10/2018 SPHERIC EVOLUTION S.R.L. AMARANTH coffee and fun

3 M 2018 06914 18/10/2018 PARTIDUL PRO ROMANIA PRO România

4 M 2018 06915 18/10/2018 VITALOGIC LIMITED MY ENERGY

5 M 2018 06916 18/10/2018 S.C. ROSAVIS PROD S.R.L.

6 M 2018 06917 18/10/2018 S.C. PROD M SI D S.R.L. M & D

7 M 2018 06918 18/10/2018 SC AGROPAN IMPEX SRL Panifcom 3 Boabe 5 seminţe
SECRETUL MORĂRIŢEI

8 M 2018 06919 18/10/2018 VITALOGIC LIMITED MY CALM

9 M 2018 06920 18/10/2018 VITALOGIC LIMITED MY NIGHT

10 M 2018 06921 18/10/2018 IOAN RUS Serenade de Amor by I Rus

11 M 2018 06922 18/10/2018 DONA MARKETING GRUP
S.R.L.

DONA. AICI E FARMACISTUL
TĂU.

12 M 2018 06925 18/10/2018 S.C. BIANCA STAR S.R.L. SEA CLEAN

13 M 2018 06926 18/10/2018 CMI Andrei Martin TRANSYLVANIA Hair Clinic
www.transylvaniahairclinic.ro
www.transylvaniahairclinic.com

14 M 2018 06927 18/10/2018 SC PHARMA NET SOLUTIONS
SRL

REGENOFLEX

15 M 2018 06928 18/10/2018 SC INNPALLIA SRL ZATTARA

16 M 2018 06929 18/10/2018 GABRIEL FLORIAN BALAZS
DIONISIE LUCIAN TUDOSE

cancer 360 comunitate suport
pentru bolnavii de cancer

17 M 2018 06930 18/10/2018 SC INNPALLIA SRL InnPallia 360 patient support

18 M 2018 06931 18/10/2018 GABRIEL FLORIAN BALAZS
DIONISIE LUCIAN TUDOSE

mami și copilul din dragoste
pentru copii

19 M 2018 06932 18/10/2018 LINT HOLDING SRL QUANTUS BUSINESS
MAGAZINE

20 M 2018 06933 18/10/2018 CLAUDIU-EUGEN CHIRAN Royal Derm

21 M 2018 06934 18/10/2018 ASOCIATIA PENTRU
EDUCATIE TEOFOR

GÂNDIT în ROMÂNIA

22 M 2018 06935 18/10/2018 STOBIALTRANS SRL BIAL CONTAINER www.bial-
container.ro

23 M 2018 06936 18/10/2018 SC LARA MOB DESIGN SRL LMD Lara Mob Design
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 06937 18/10/2018 MARICA CIPRIAN ANDREI F.C. FARUL CONSTANȚA 1920

25 M 2018 06938 18/10/2018 SORIN GADOLA POIANA CREASTA
COCOȘULUI

26 M 2018 06939 18/10/2018 CEALALTA AGENTIE SRL Yoopik

27 M 2018 06940 18/10/2018 GHEORGHE CEZAR PUSCASU ALKALINAX

28 M 2018 06941 18/10/2018 SC CRIAKAVA MOTOR SRL BEAUTYCARE ESTETIKA

29 M 2018 06942 18/10/2018 GHEORGHE CEZAR PUSCASU MANANCI, SLABESTI,
MANANCI

30 M 2018 06943 18/10/2018 GHEORGHE CEZAR PUSCASU COLLAGENERA

31 M 2018 06944 18/10/2018 SC JULIEN STILE SRL MERSI

32 M 2018 06945 18/10/2018 EMELI ENERGY SRL TOP CLOSET

33 M 2018 06946 18/10/2018 SC ANI SUCCES IMPORT
EXPORT SRL

MISS KISS

34 M 2018 06947 18/10/2018 FLAVIANA ROTARU ROHEALTH Clusterul pentru
Sănătate și Bioeconomie

35 M 2018 06948 18/10/2018 FLAVIANA ROTARU FRONTIER INNOTECH
CONSULTING

36 M 2018 06949 18/10/2018 FLAVIANA ROTARU ROTAS

37 M 2018 06950 18/10/2018 ALEXANDRU-RĂZVAN
ANASTASIU
MIHAI CIPRIAN ROGOJAN

2 VIBES SYMPHONY

38 M 2018 06951 18/10/2018 ROGALSKI DAMASCHIN
PUBLIC RELATIONS SRL

MONEY BISTRO

39 M 2018 06952 18/10/2018 MERT S.A. STARS

40 M 2018 06954 18/10/2018 DOMENIILE SAHATENI SRL AURELIA VISINESCU FUMÉ
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(210) M 2018 06912
(151) 18/10/2018
(732) MYCO SOCIAL MEDIA SRL,

STR. KRAKOVIA NR. 6, CAMERA
1, BL. C2, ET. 3, AP. 14, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

myco social media

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.06

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

clase:
35. Agenţi de publicitate, consultanţă privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, organizarea de
publicitate, servicii de publicitate digitală,
cercetare de piață pentru publicitate, servicii de
publicitate de exterior, publicitate pentru terți pe
internet, servicii de
promovare și publicitate.

───────

(210) M 2018 06913
(151) 18/10/2018
(732) SPHERIC EVOLUTION S.R.L.,

STR. TOAMNEI NR. 15, ET. 3,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AMARANTH coffee and fun

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.04; 26.01.16;
26.11.05; 05.03.11; 05.03.13; 05.07.01;
11.03.02; 01.15.11

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
verde, alb, negru

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────
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(210) M 2018 06914
(151) 18/10/2018
(732) PARTIDUL PRO ROMANIA, STR.

BUCURESTI-PLOIESTI NR. 9-13,
ET. 7, BUCURESTI, 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)

PRO România

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.15.01; 02.01.23; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

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

9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afişe electorale (tipizate), material publicitar
pentru campaniile electorale (tipărituri).
35. Publicitate electorală prin mass-media,
gestiunea afacerilor comerciale, producţia de
clipuri editate.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe şi
congrese, activităţi cu caracter sportiv şi cultural
pentru nominalizarea şi susţinerea candidaţilor
în campanii electorale.
45. Organizare de evenimente (cu scop social,
de protecţie, mediere, cluburi de întâlniri,
aranjarea de întâlniri), oferirea către terti a
sprijinului in scop social de catre un grup
organizat sub forma unui partid politic, servicii
juridice.

───────

(210) M 2018 06915
(151) 18/10/2018
(732) VITALOGIC LIMITED, STR.

DIONYSIOU AREPPAGITOU, NR.
17 , NICOSIA , 2045 , CIPRU

(540)
MY ENERGY

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală

───────
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(210) M 2018 06916
(151) 18/10/2018
(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)

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 26.15.01;
26.11.06; 03.07.03; 03.07.24

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde, negru

(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).

───────

(210) M 2018 06917
(151) 18/10/2018
(732) S.C. PROD M SI D S.R.L., STR.

GIUSEPPE VERDI NR. 19, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
M & D

(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).
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).

───────
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(210) M 2018 06918
(151) 18/10/2018
(732) SC AGROPAN IMPEX SRL, CALEA

CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP C4,
JUD. IAŞI, IAŞI, 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)

Panifcom 3 Boabe 5 seminţe
SECRETUL MORĂRIŢEI

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7406C), roşu (Pantone 1795C), verde
(Pantone 371C), alb, negru

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

5. Substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman., 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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, functii de birou.

───────

(210) M 2018 06919
(151) 18/10/2018
(732) VITALOGIC LIMITED, STR.

DIONYSIOU AREPPAGITOU, NR.
17 , NICOSIA , 2045 , CIPRU

(540)
MY CALM

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide,ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2018 06920
(151) 18/10/2018
(732) VITALOGIC LIMITED, STR.

DIONYSIOU AREPPAGITOU, NR.
17 , NICOSIA , 2045 , CIPRU

(540)
MY NIGHT

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2018 06921
(151) 18/10/2018
(732) IOAN RUS, STR. POET GRIGORE

ALEXANDRESCU NR. 20, AP. 42,
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Serenade de Amor by I Rus

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
27.05.24; 29.01.13; 25.12.25; 07.03.02;
01.07.01; 01.07.06; 01.11.12; 09.07.17;
05.03.13

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

clase:

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

───────

(210) M 2018 06922
(151) 18/10/2018
(732) DONA MARKETING GRUP

S.R.L., STRADA PRECIZIEI
NR.20, CAMERA 1, ETAJ 2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 062203,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DONA. AICI E

FARMACISTUL TĂU.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare.
lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
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aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
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.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 06925
(151) 18/10/2018
(732) S.C. BIANCA STAR S.R.L., B-

DUL DOROBANTILOR NR. 33, BL.
B1, ET. 7, AP. 48, JUD. BRAILA,
BRAILA, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)

SEA CLEAN

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 02.03.11; 13.03.23

(591) Culori revendicate:albastru, gri, galben,
maro, verde, turcoaz, negru, crem,
bleumarin

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii oferite
de o spălătorie, instalare, curățare, reparare
și întreținere, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale.

───────
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(210) M 2018 06926
(151) 18/10/2018
(732) CMI Andrei Martin, STR. I.BUDAI

DELEANU NR. 2A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400474, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIA Hair Clinic
www.transylvaniahairclinic.ro

www.transylvaniahairclinic.com

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.17; 26.01.16

(591) Culori revendicate:bej, grena, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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 06927
(151) 18/10/2018
(732) SC PHARMA NET SOLUTIONS

SRL, CALEA RAHOVEI NR.
266-268, CORP 3, CAM 30, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REGENOFLEX

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,

degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5. Produse 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.

───────

(210) M 2018 06928
(151) 18/10/2018
(732) SC INNPALLIA SRL, STR.

NICOLAE ROȘU NR. 24, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ZATTARA

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților.

───────
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(210) M 2018 06929
(151) 18/10/2018
(732) GABRIEL FLORIAN BALAZS,

INTRAREA TROMPETULUI NR.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DIONISIE LUCIAN TUDOSE, STR.
COLENTINA NR. 30, JUD. ILFOV,
COMUNA MOGOȘOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

cancer 360 comunitate suport
pentru bolnavii de cancer

(531) Clasificare Viena: 01.15.23; 27.05.01;
27.07.12; 29.01.13; 26.01.17

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

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06930
(151) 18/10/2018
(732) SC INNPALLIA SRL, STR.

NICOLAE ROȘU NR. 24, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

InnPallia 360 patient support

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
27.07.12; 01.15.23

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

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
și materiale de pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 06931
(151) 18/10/2018
(732) GABRIEL FLORIAN BALAZS,

INTRAREA TROMPETULUI NR.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DIONISIE LUCIAN TUDOSE, STR.
COLENTINA NR. 30, JUD. ILFOV,
COMUNA MOGOȘOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

mami și copilul din
dragoste pentru copii

(531) Clasificare Viena: 26.01.14; 02.03.23;
02.07.09; 02.07.23; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişi,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
clișee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06932
(151) 18/10/2018
(732) LINT HOLDING SRL, STR.

MERILOR NR. 2, JUD. SATU
MARE, SATU MARE , SATU MARE,
ROMANIA

(540)
QUANTUS BUSINESS

MAGAZINE

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole pentru
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), materiale didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06933
(151) 18/10/2018
(732) CLAUDIU-EUGEN CHIRAN, STR.

PUCHENI NR. 4, BL. 3, SC. A, ET.
4, AP. 13, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Royal Derm

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru cur ățare,
lustruire, degresare și șlefuire.

───────
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(210) M 2018 06934
(151) 18/10/2018
(732) ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE

TEOFOR, STR. RĂDIȚEI NR.
14, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GÂNDIT în ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.12;
02.01.23; 22.05.13

(591) Culori revendicate:verde, roșu
(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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06935
(151) 18/10/2018
(732) STOBIALTRANS SRL, STR.

RUNCU NR. 42, PARTER, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BIAL CONTAINER
www.bial-container.ro

(531) Clasificare Viena: 19.01.03; 19.01.25;
26.05.18; 07.01.19; 29.01.13

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice,
produse de lăcătușerie și feronerie metalică,
tuburi metalice, case de bani, minereuri.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2018 06936
(151) 18/10/2018
(732) SC LARA MOB DESIGN SRL,

STR. CERNĂUȚI NR. 55, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720024,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

LMD Lara Mob Design

(531) Clasificare Viena: 26.05.10; 26.05.18;
26.15.09; 29.01.13; 27.05.22

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

clase:
20. Mobilă și mobilier.

───────

(210) M 2018 06937
(151) 18/10/2018
(732) MARICA CIPRIAN ANDREI,

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)

F.C. FARUL CONSTANȚA 1920

(531) Clasificare Viena: 07.01.06; 07.01.16;
27.05.01; 26.01.16; 26.01.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de
birou, managementul afacerilor sportivilor,
managementul instalațiilor sportive (pentru terți),
management promoțional pentru personalități
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, servicii de agenție pentru
promovarea personalităților sportive, servicii de
management pentru sportivi de performanță,
servicii de vânzare cu amănuntul sau ridicata
referitoare la articole sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicare și editare de cărți, 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
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sportive, arbitraj sportiv, supervizare și arbitraj
în evenimente sportive, organizare de competiţii
sportive, servicii de rezervare de bilete și 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 competiții de fotbal,
organizarea de meciuri de fotbal, servicii
privind organizarea de evenimente fotbalistice,
organizare și 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
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 și
rețele de comunicații electronice.

───────

(210) M 2018 06938
(151) 18/10/2018
(732) SORIN GADOLA, STR. POET

ANDREI MUREȘANU NR. 29,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
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)

POIANA CREASTA
COCOȘULUI

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 01.07.01;
01.03.01; 01.03.12; 27.05.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, hotel, pensiuni, restaurante.

───────

(210) M 2018 06939
(151) 18/10/2018
(732) CEALALTA AGENTIE SRL, STR.

CUCU NR. 16, TR. II, CAMERA 7,
BL. D8-1, ET. 1, AP. 4, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Yoopik

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.12; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2018 06940
(151) 18/10/2018
(732) GHEORGHE CEZAR PUSCASU,

STR. GOVODARVA NR, 25,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
ALKALINAX

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

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

───────

(210) M 2018 06941
(151) 18/10/2018
(732) SC CRIAKAVA MOTOR SRL, STR.

PLEVNA NR. 83, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)
BEAUTYCARE ESTETIKA

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

3. Emulsii faciale (de uz cosmetic), cremă
cosmetică pentru mâini, cremă cosmetică
pentru piele, pastă cosmetică pentru aplicare
pe față pentru combaterea luciului, măști
corporale (cosmetice), uleiuri pentru masaj
corporal, săpunuri pentru îngrijirea corporală,
creme pentru măști corporale, serumuri de
înfrumusețare, săpun de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, lapte de înfrumusețare,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
creme BB de înfrumusețare, măști de
înfrumusețare pentru față, loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe față.
44. Tratament cosmetic, tratamente cosmetice
pentru corp, tratamente cosmetice pentru ten,
tratamente terapeutice pentru față, tratamente
terapeutice pentru corp, servicii de tratament
pentru celulită, servicii de tratament cu microace,
servicii de tratamente de slăbire, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, tratament
cosmetic cu laser al venelor varicoase, tratament
cosmetic cu laser pentru îndepărtarea părului
nedorit, servicii de tratamente medicale oferite
de un centru SPA, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
tratamente cosmetice pentru față și pentru corp,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de cosmetică,
îngrijire cosmetică pentru persoane, servicii
de electroliză cosmetică pentru îndepărtarea
părului, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii de epilare corporală cu ceară pentru
persoane, servicii furnizate de saloane de

coafură și înfrumusețare, servicii de tratamente
de înfrumusețare, în special pentru gene,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii.

───────

(210) M 2018 06942
(151) 18/10/2018
(732) GHEORGHE CEZAR PUSCASU,

STR. GOVODARVA NR, 25,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
MANANCI,

SLABESTI, MANANCI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine,
băuturi energizante, băuturi izotonice, ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2018 06943
(151) 18/10/2018
(732) GHEORGHE CEZAR PUSCASU,

STR. GOVODARVA NR, 25,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
COLLAGENERA

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

32. Băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine,
băuturi energizante, băuturi izotonice, ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/10/2018

băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2018 06944
(151) 18/10/2018
(732) SC JULIEN STILE SRL, STR.

NEGRU VODĂ NR. 164 BIS,
JUDEŢUL ARGEŞ, CÂMPULUNG,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)
MERSI

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 06945
(151) 18/10/2018
(732) EMELI ENERGY SRL, STR.

LINIA DE CENTURĂ NR. 17,
COMPLEXUL COMERCIAL
CHINA TOWN, HALA A, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. 367, COMUNA
AFUMAȚI, JUD. ILFOV, , SAT
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

(540)

TOP CLOSET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.11.03; 26.11.08

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

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

───────

(210) M 2018 06946
(151) 18/10/2018
(732) SC ANI SUCCES IMPORT

EXPORT SRL, STR. PLT. PETRE
IONESCU NR. 51B, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MISS KISS

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 21.01.16;
27.03.15

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/10/2018

(210) M 2018 06947
(151) 18/10/2018
(732) FLAVIANA ROTARU, CALEA

GRIVIȚEI NR. 6, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010731,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROHEALTH Clusterul pentru
Sănătate și Bioeconomie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.09;
20.05.07

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
17-4041)

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2018 06948
(151) 18/10/2018
(732) FLAVIANA ROTARU, CALEA

GRIVIȚEI NR. 6, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010731,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FRONTIER INNOTECH
CONSULTING

(531) Clasificare Viena: 01.13.01; 01.13.02;
01.13.05; 26.01.04; 26.01.18; 26.01.21;
26.15.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:gri
(Pantone16-3801), negru (Pantone
19-4006), albastru, alb

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

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

───────
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(210) M 2018 06949
(151) 18/10/2018
(732) FLAVIANA ROTARU, CALEA

GRIVIȚEI NR. 6, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010731,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROTAS

(531) Clasificare Viena: 15.07.04; 15.07.09;
27.01.01; 27.01.05; 27.01.06; 27.03.15;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
14-4620), negru (Pantone 19-4006),
verde (Pantone 18-0107), alb

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

35. Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06950
(151) 18/10/2018
(732) ALEXANDRU-RĂZVAN

ANASTASIU, STR. TELEAJEN
NR. 1, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA
MIHAI CIPRIAN ROGOJAN, STR.
INOCENTIU MICU KLEIN NR.
6, JUDEŢ MARAMURES, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
2 VIBES SYMPHONY

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

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

───────

(210) M 2018 06951
(151) 18/10/2018
(732) ROGALSKI DAMASCHIN

PUBLIC RELATIONS SRL, BLD.
MAREȘAL AVERESCU NR. 15B,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. CAROL I, NR. 55 - 55BIS,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, RO, .

(540)

MONEY BISTRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
27.01.06; 27.01.07; 29.01.13

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06952
(151) 18/10/2018
(732) MERT S.A., SOS. BUCURESTI-

URZICENI, NR.50 A, JUD. ILFOV,
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)
STARS

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
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împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

───────

(210) M 2018 06954
(151) 18/10/2018
(732) DOMENIILE SAHATENI SRL, STR.

MIRON COSTIN NR. 43, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
AURELIA VISINESCU FUMÉ

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

33. Vinuri.
───────



Erată  Referitor la depozitul M2018/06650, publicat în data de 16.10.2018, dintr-o eroare materiala tipul marcii a fost publicat eronat, corect fiind marca combinată, individuală, ’’DOCTOR Q’’, culori revendicate: mov deschis (HEX#a37ea1), mov închis (HEX#a05298)                                  


