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Cereri Mărci publicate în 26/04/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02412 19/04/2018 ADRIANA MANOLACHE STATIA ROMBEER FA-TI

PLINUL!

2 M 2018 02538 19/04/2018 S.C. ROMCARBON S.A. MENAJERO

3 M 2018 02601 19/04/2018 DRAGOS MADALIN LUSCAN KinetoFit

4 M 2018 02602 19/04/2018 FLORIN MARIAN
CERNAUTANU

BUCHETE DE POVESTE

5 M 2018 02604 19/04/2018 SC DIUD STUDIO SRL diud

6 M 2018 02605 19/04/2018 S.C. BELLATRIX TEAM S.R.L.-D project x

7 M 2018 02606 19/04/2018 DANIEL COBZARU SEARA LUI ZORBA

8 M 2018 02607 19/04/2018 S.C. SECURITY BLACK WATER
SRL

S.B.W PAZA SI PROTECTIE

9 M 2018 02608 19/04/2018 MAROZA NATURAL SRL MAROZA NATURAL

10 M 2018 02609 19/04/2018 ARCTOS INNOVATIONS SRL arctos INNOVATIONS

11 M 2018 02610 19/04/2018 SC PROMOSAPIENS SRL Informaţia pe care te poţi baza
Gazeta Locală

12 M 2018 02611 19/04/2018 EVERTOYS SRL evertoys

13 M 2018 02612 19/04/2018 SEBASTIAN TUDOR ASCENSIO URBAN SPIRIT

14 M 2018 02613 19/04/2018 SC SKY GROUP SRL skyonline

15 M 2018 02614 19/04/2018 ELENA APOSTOL MOONE

16 M 2018 02615 19/04/2018 Fundaţia Principesa Margareta a
României

Cauza Mea

17 M 2018 02617 19/04/2018 SC BDM GRUP INVEST SRL HELIOS

18 M 2018 02618 19/04/2018 IONUT DEACONEASA AMRY

19 M 2018 02619 19/04/2018 WOW CAFFE SRL WOW CAFFE

20 M 2018 02620 19/04/2018 FUNDAȚIA BOLYAI Bolyai

21 M 2018 02621 19/04/2018 RADU MUNTEANU Bucharest Short Film Festival

22 M 2018 02622 19/04/2018 SC ELI GREEN SRL ADVENTURE LIGHT pasiune
pentru perfecțiune

23 M 2018 02623 19/04/2018 SC PAMBAC SA PAMBAC Profesional



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/04/2018

(210) M 2018 02412
(151) 19/04/2018
(732) ADRIANA MANOLACHE, STR.

1 DECEMBRIE 1918, NR. 21, BL.
C, SC. 4, AP. 66, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, 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)

STATIA ROMBEER
FA-TI PLINUL!

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terţilor a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clientilor 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 02538
(151) 19/04/2018
(732) S.C. ROMCARBON S.A.,

STR.TRANSILVANIEI, NR.
132, BUZĂU, 120012, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

MENAJERO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
654C)

(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 învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
produse din materiale plastice semiprelucrate,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare,
conducte flexibile nemetalice.

───────
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(210) M 2018 02601
(151) 19/04/2018
(732) DRAGOS MADALIN LUSCAN,

STR. GIUSEPPE GARIBALDI
NR. 8-10, SC. B, AP. 25, INT. 725,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KinetoFit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.22; 26.01.14

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(210) M 2018 02602
(151) 19/04/2018
(732) FLORIN MARIAN CERNAUTANU,

ŞOS. STEFAN CEL MARE NR.
24, BL. 24B, SC. A, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BUCHETE DE POVESTE

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

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.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu

gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr, păr
fals.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 02604
(151) 19/04/2018
(732) SC DIUD STUDIO SRL, STRADA:

DOBROGEI, NUMAR: 25, JUDET:
CONSTANTA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

diud

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
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16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02605
(151) 19/04/2018
(732) S.C. BELLATRIX TEAM S.R.L.-

D, CALEA GIULEŞTI NR. 124,
PARTER, BL. B, SC. 2, AP.
23, SECTOR 6, 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)
project x

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

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).

───────

(210) M 2018 02606
(151) 19/04/2018
(732) DANIEL COBZARU, STR.

PRIETENIEI NR. 2, BL. H1, SC.
C, AP. 44, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

SEARA LUI ZORBA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 02.07.02; 02.07.04; 02.07.23;
25.01.10; 25.01.13

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

clase:
41. Divertisment, organizarea de evenimente
culturale cu specific grecesc.

───────
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(210) M 2018 02607
(151) 19/04/2018
(732) S.C. SECURITY BLACK

WATER SRL, STR. LT. ŞTEFAN
MARINESCU NR. 9-11, ET. 3,
AP. 11, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

S.B.W PAZA SI PROTECTIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 24.01.15; 03.07.19

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

37. Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază, montare sisteme
de alarme auto şi pentru imobile, montare
sisteme electrice antiincendiu: montare sisteme
electronice de control acces şi supraveghere
video.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servciii de
transport valori.
42. Creare şi menţinere site.
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în domeniul
pazei.

───────

(210) M 2018 02608
(151) 19/04/2018
(732) MAROZA NATURAL SRL, BD.

DACIA NR. 107, ET. 1, CAMERA
5, SECTOR 2 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)
MAROZA NATURAL

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

3. Produse cosmetice, produse de toaletă
nemedicinale pentru oameni, produse pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului şi a feţei, produse
pentru baie şi dus, produse pentru îngrijirea
pielii, a ochilor şi a unghiilor, produse pentru
curăţarea şi înfrumuseţarea părului, produse
pentru epilare, produse pentru bărbierit şi pentru
după bărbierit, preparate de uz cosmetic pentru
îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare sau
dupa expunerea la soare, creme şi loţiuni pentru
bronzat, săpunuri, geluri pentru duş, şampoane,
şampoane uscate, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, apă de gură (nemedicinală),
sprayuri de gură nemedicinale, produse pentru
împrospătarea gurii (respiraţiei), nu de uz
medical, benzi de albire a dinţilor, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate
pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire,
potpuriuri parfumate, odorizante de cameră,
produse cosmetice pentru animale, şampoane
pentru animale de companie, produse pentru
îndepărtarea mirosului de animale.
5. Suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, preparate dietetice, suplimente
dietetice şi nutritive, suplimente pe bază
de plante, alimente dietetice adaptate pentru
bolnavi, alimente pentru diabetici, alimente
pentru regimuri alimentare sub supraveghere
medicală, batoane care înlocuiesc o masă,
ca supliment nutritiv, pentru sporirea energiei,
băuturi dietetice de uz medical, îndulcitori
dietetici de uz medical, produse derivate
din procesarea cerealelor pentru uz dietetic
sau medical, produse dietetice de cofetărie
adaptate pentru scopuri medicale, băuturi pe
bază de vitamine, ceaiuri medicinale, alimente
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pentru bebeluşi, băuturi pentru copii mici,
compoziţii din plante medicinale de uz medical,
lăptişor de matcă de uz medical, preparate
cu minerale şi vitamine, vitamine, remedii
contra constipaţiei, preparate pentru calmarea
durerii de cap, remedii contra transpiraţiei,
preparate contra hemoroizilor, remedii pentru
diaree, tincturi de uz medical, siropuri de uz
farmaceutic, uleiuri medicinale, sprayuri nazale
decongestionante, plasturi cu nicotină destinaţi
utilizarii ca ajutatori pentru renunţarea la fumat,
unguente antiseptice, alifii medicinale, creme
de corp, mâini şi picioare de uz farmaceutic,
creme contra mâncărimilor (antipruritice),
creme antibiotice, creme antifungice pentru
uz medical, cremă de scutece (medicinală),
creme medicale terapeutice, creme pentru
acnee (preparate farmaceutice), creme pentru
ten (medicinale), creme (medicinale) aplicate
după expunerea la soare, produse exfoliante
pentru ten (medicinale), unguente de uz
farmaceutic, loţiuni de uz farmaceutic, balsam
de buze medicinal, tratamente medicinale
pentru scalp, produse de stimulare a
creşterii părului, preparate farmaceutice pentru
tratarea mătreţii, preparate pentru tratarea
arsurilor, produse şi preparate farmaceutice
pentru prevenirea vergeturilor, produse şi
preparate farmaceutice pentru hidratarea pielii
în timpul sarcinii, produse hidratante vaginale,
produse farmaceutice pentru stimularea erecţiei,
preparate pentru creşterea fertilităţii, şampoane
medicinale, săpunuri medicinale, şampoane
medicinale pentru animale de companie,
produse medicinale pentru îngrijirea dinţilor,
adezivi pentru proteze dentare, apă de gură
de uz medical, produse medicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse şi articole pentru
igienă, dezinfectanţi, preparate antibacteriene
pentru spălarea feţei (de uz medical),
produse antibacteriene de spălat pe mâini,
şerveţele dezinfectante, şerveţele impregnate
cu preparate antibacteriene, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, soluţii pentru curăţarea
lentilelor de contact, sprayuri antibacteriene,
produse pentru purificarea aerului, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, produse pentru eliminarea mirosului de
animale de companie, absorbante de uz zilnic,
absorbante menstruale, vată de uz medical,
prosoape sanitare, scutece pentru copii şi
pentru incontinenţă, pudre medicinale pentru
copii, pansamente, bandaje şi plasturi medicali,
brăţări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, prafuri antipurici pentru animale,
preparate împotriva păduchilor, preparate pentru
combaterea moliilor, produse repelente de

ţânţari, spray antiinsecte, zgărzi antiparazitare
pentru animale.
29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări şi
vânat, extracte din carne, înlocuitori de carne pe
bază de legume, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, nuci, alune,
arahide, migdale preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe şi nuci preparate,
amestecuri de fructe uscate, batoane pe bază
de fructe, batoane pe bază de nuci şi seminţe,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, supe, baze
de supă, mâncăruri preparate care conţin în
principal ouă, aperitive congelate preambalate
constând în principal din fructe de mare,
mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe de
mare, produse din peşte preparate, pentru
consum uman, icre de peşte, preparate, icre de
peşte, procesate, antreuri (aperitive) pe bază de
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, gustări pe bază de
carne, polen preparat pentru alimentaţie, tahini.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe baza de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), orez, tapioca
şi sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare
bazate în special pe orez, gustări pe bază de
cereale, mâncăruri bazate în special pe paste,
pizza, sandvişuri, arome alimentare (altele decât
uleiurile esenţiale), propolis de uz alimentar,
aluaturi.
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, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, produse pentru litiera animalelor, malţ.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata referitoare la preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata referitoare la produse igienice pentru
medicină, alimente şi substanţe dietetice
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adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, unguente
antiseptice, alifii medicinale, creme de corp,
mâini şi picioare de uz farmaceutic, preparate
pentru calmarea durerii de cap, remedii contra
transpiraţiei, preparate contra hemoroizilor,
remedii pentru diaree, tincturi de uz medical,
siropuri de uz farmaceutic, uleiuri medicinale,
creme contra mâncărimilor (antipruritice), creme
antibiotice, creme antifungice pentru uz medical,
cremă de scutece (medicinală), creme medicale
terapeutice, creme pentru acnee (preparate
farmaceutice), creme pentru ten (medicinale),
creme (medicinale) aplicate dupa expunerea
la soare, produse exfoliante pentru ten
(medicinale), unguente de uz farmaceutic, loţiuni
de uz farmaceutic, balsam de buze medicinal,
uleiuri medicinale, tratamente medicinale pentru
scalp, produse de stimulare a creşterii părului,
preparate farmaceutice pentru tratarea mătreţii,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
şi preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, produse şi preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii, produse
hidratante vaginale, produse farmaceutice
pentru stimularea erecţiei, preparate pentru
creşterea fertilităţii, şampoane medicinale,
săpunuri medicinale, şampoane medicinale
pentru animale de companie, preparate şi
articole dentare şi produse medicinale pentru
îngrijirea dinţilor, adezivi pentru proteze dentare,
apă de gură de uz medical, produse medicinale
pentru curăţarea dinţilor, produse şi articole
pentru igienă, alcool medicinal, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, preparate antibacteriene
pentru spălarea feţei (de uz medical),
produse antibacteriene de spălat pe mâini,
şerveţele dezinfectante, şerveţele impregnate
cu preparate antibacteriene, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, soluţii pentru curăţarea
lentilelor de contact, sprayuri antibacteriene,
produse pentru purificarea aerului, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, produse pentru eliminarea mirosului
de animale de companie, absorbante de uz
zilnic, absorbante menstruale, vataă de uz
medical, prosoape sanitare, scutece pentru copii
şi pentru incontinenţă, pudre medicinale pentru
copii, pansamente, bandaje şi plasturi medicali,
brăţări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, prafuri antipurici pentru animale,
preparate împotriva păduchilor, preparate pentru
combaterea moliilor, produse repelente de
ţânţari, spray antiinsecte, zgărzi antiparazitare
pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul sau cu ridicata referitoare la produse

naturiste destinate sănătăţii, îngrijirii personale
şi alimentaţiei oamenilor, servicii de vânzare
cu amănuntul sau cu ridicata referitoare la
cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale
pentru oameni, produse şi preparate pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului şi a feţei,
preparate pentru baie şi dus, produse şi
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, produse pentru curăţarea şi
înfrumuseţarea părului, produse pentru epilare,
produse pentru bărbierit şi pentru după bărbierit,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare sau după
expunerea la soare, creme şi loţiuni pentru
bronzat, săpunuri, geluri pentru duş, şampoane,
şampoane uscate, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, apă de gură (nemedicinală),
sprayuri de gură nemedicinale, produse pentru
împrospătarea gurii (respiraţiei), nu de uz
medical, benzi de albire a dinţilor, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate
pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire,
potpuriuri parfumate, odorizante de camera,
produse cosmetice pentru animale, şampoane
pentru animale de companie, produse pentru
îndepărtarea mirosului de animale, servicii de
vânzare cu amănuntul sau cu ridicata referitoare
la carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, nuci, alune,
arahide, migdale preparate, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile, supe, baze de supă,
mâncăruri preparate care conţin în principal
ouă, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri pe
bază de peşte şi/sau fructe de mare, produse
din peşte preparate, pentru consum uman, icre
de peşte, preparate, icre de peşte, procesate,
antreuri pe bază de legume, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, produse din
legume preparate, alimente gătite, constand
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, gustări pe bază de carne, polen preparat
pentru alimentaţie, tahini, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, amestecuri de fructe uscate,
batoane pe bază de fructe, batoane pe bază
de nuci şi seminţe, servicii de vânzare cu
amănuntul sau cu ridicata referitoare la cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), orez, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
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zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, feluri de mâncare bazate în
special pe orez, gustări pe bază de cereale,
mâncăruri alcătuite în principal din paste, pizza,
sandvişuri, arome alimentare
(altele decât uleiurile esenţiale), propolis de
uz alimentar, aluaturi, servicii de vânzare cu
amănuntul sau cu ridicata referitoare la cereale
şi seminţe crude şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare, hrană
şi băuturi pentru animale, produse pentru
litiera animalelor, malţ, servicii de vânzare cu
amănuntul sau cu ridicata referitoare la bere,
ape minerale şi carbogazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, publicitate, organizarea de târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare sau comerciale,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanţilor să obţină reduceri la
produse şi servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2018 02609
(151) 19/04/2018
(732) ARCTOS INNOVATIONS SRL,

STR. TRANSILVANIEI NR.
132, REMIZA PSI, CAM. 7,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

arctos INNOVATIONS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 03.01.14; 03.01.16; 03.01.24;
05.01.16

(591) Culori revendicate:verde

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, software de calculator.

───────

(210) M 2018 02610
(151) 19/04/2018
(732) SC PROMOSAPIENS SRL, STR.

ELENA GHIBA BIRTA, NR. 4, AP.
4, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

Informaţia pe care te
poţi baza Gazeta Locală

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.07.01; 02.07.02; 20.07.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 02611
(151) 19/04/2018
(732) EVERTOYS SRL, STR. CUZA

VODĂ NR. 128, APT. 2, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

evertoys

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.19; 02.05.23; 02.05.27

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
verde, lila, bleu

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 02612
(151) 19/04/2018
(732) SEBASTIAN TUDOR, STR.

TRAIAN NR. 1, BL. E5, SC. 2, ET. 8,
AP. 44, SECTOR 3 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASCENSIO URBAN SPIRIT

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau

imaginilor, suporturi de înregistrare magnetic,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
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 învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02613
(151) 19/04/2018
(732) SC SKY GROUP SRL, STR.

SUPERBA, NR. 3, JUDEŢUL TIMIŞ,
COMUNA DUMBRĂVIŢA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

skyonline

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
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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 învăţământ
( cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.

───────

(210) M 2018 02614
(151) 19/04/2018
(732) ELENA APOSTOL, STR. PÂRÂUL

RECE NR. 1A, JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
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)

MOONE

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor de
produse de încălţăminte (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse de încălţăminte, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu

amănuntul şi/sau cu ridicata pentru produse de
încălţăminte.

───────

(210) M 2018 02615
(151) 19/04/2018
(732) Fundaţia Principesa Margareta

a României, CALEA PLEVNEI
NR. 98, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cauza Mea

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.02

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

41. Îndrumare (instruire), orientare profesionala
(consiliere în domeniul educaţiei sau formării),
consiliere în carieră (educaţie), servicii de
consiliere în materie de educaţie, consultanţă în
materie de formare, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de ateliere de lucru (instruire),
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea de
conferinţe, consultanţă legată de formarea în
materie de competenţe profesionale, formare
profesională cu privire la evitarea problemelor
asociate drogurilor, organizarea şi găzduirea
de evenimente de divertisment, organizarea
de conferinţe, seminarii, congrese, informare,
consiliere şi servicii de consultanţă pentru
toate serviciile menţionate anterior, publicare de
broşuri, publicare de cărţi şi reviste, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
ştiinţă şi probleme sociale, organizare de
congrese şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative, organizare de concursuri muzicale,
organizare de evenimente, spectacole şi
festivaluri în scopuri culturale, organizarea
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de ateliere recreative, informaţii referitoare la
recreere.

───────

(210) M 2018 02617
(151) 19/04/2018
(732) SC BDM GRUP INVEST SRL,

STR. MARGEANULUI NR. 9, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE, *,
ROMANIA

(540)

HELIOS

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.05

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

clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții.
19. Materiale de construcție nemetalice.
37. Servicii de reparații, servicii de instalații.

───────

(210) M 2018 02618
(151) 19/04/2018
(732) IONUT DEACONEASA, STR.

ILEANA COSANZEANA NR. 9,
BL. P2, SC. 2, AP. 38, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AMRY

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

28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2018 02619
(151) 19/04/2018
(732) WOW CAFFE SRL, B-DUL

SOCOLA NR. 39, SPAȚIUL
COMERCIAL C1, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, 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)

WOW CAFFE

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 29.01.12

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

clase:
11. Echipament de încălzire, răcire și tratare de
alimente și băuturi.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata și servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comenzi online.

───────
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(210) M 2018 02620
(151) 19/04/2018
(732) FUNDAȚIA BOLYAI, STR.

DONATH NR. 60, AP. 9, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Bolyai

(531) Clasificare Viena: 04.03.01; 04.03.03;
24.01.09; 24.01.18; 24.09.07; 27.05.01;
27.05.02

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02621
(151) 19/04/2018
(732) RADU MUNTEANU, STR.

GEORGE COȘBUC NR. 2, BL.
A3, SC. A, AP. 16, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Bucharest Short Film Festival

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 27.05.17; 27.05.21

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

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

───────
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(210) M 2018 02622
(151) 19/04/2018
(732) SC ELI GREEN SRL, STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 28,
ET. 2, BIROU 3, JUD. NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA MIHAI
PANTILIMON , STR. ALEXANDRU
CEL BUN NR. 24, ET. II, BIROUL
3, JUDEŢUL NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, NT, ROMANIA

(540)

ADVENTURE LIGHT
pasiune pentru perfecțiune

(531) Clasificare Viena: 07.01.06; 01.01.02;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.14

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

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02623
(151) 19/04/2018
(732) SC PAMBAC SA, CALEA

MOINEŞTI NR. 14, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600281, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR. 2,
SC. B, AP. 2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

PAMBAC Profesional

(531) Clasificare Viena: 05.07.03; 05.03.13;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

───────


