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Cereri Mărci publicate în 26/07/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04748 19/07/2018 ARA ART DENT STUDIO SRL COLUMNA DENTAL CLINIC

2 M 2018 04749 19/07/2018 VERA WELNESS SRL Wellness Club

3 M 2018 04750 19/07/2018 FRENCH COFFE SHOP SRL PAIN AU CAFE

4 M 2018 04751 19/07/2018 RADIOLOGIE DIGITALA 3D SRL RADIOLOGIE DIGITALA 3D

5 M 2018 04752 19/07/2018 SC SOFTEX SRL TERMOSTRAT

6 M 2018 04753 19/07/2018 SC SOFTEX SRL TERMOCARE

7 M 2018 04754 19/07/2018 SC SOFTEX SRL ECOTERM

8 M 2018 04755 19/07/2018 SC MEDIAFAX GROUP SA ROMÂNIA 100 DE IDEI

9 M 2018 04756 19/07/2018 SENTRO PROD S.R.L. sentro

10 M 2018 04758 19/07/2018 AKIM METAL SANAYI VE
TICARET ANONIM ȘIRKETI

curent metal

11 M 2018 04759 19/07/2018 JUST CAKE FACTORY SRL laborator de fericire Casa
Prăjiturilor Fericirea are gustul
copilăriei

12 M 2018 04760 19/07/2018 DELACO DISTRIBUTION SA MARE BRÂNZĂ delaco MARE
GUST

13 M 2018 04761 19/07/2018 DELACO DISTRIBUTION SA MARE BRÂNZĂ, MARE GUST

14 M 2018 04762 19/07/2018 DELACO DISTRIBUTION SA SAVURAŞ

15 M 2018 04763 19/07/2018 ELMA SANEX SRL ELMA SANEX Avem grijă de
casa ta!

16 M 2018 04765 19/07/2018 OCTAVIAN ISAILĂ AMBROSI IMPERIAL

17 M 2018 04766 19/07/2018 MONICA IOANA DUMITRESCU Zouk Emotion Bucharest

18 M 2018 04767 19/07/2018 MARIAN LOZNEANU X-GSM fix gsm space

19 M 2018 04768 19/07/2018 SC STRAUSS ROMANIA SRL Amigo, ia-ți cana de energie

20 M 2018 04769 19/07/2018 TRAIAN-CEZAR GHEORGHE SK SUPERKOMBAT ACADEMY
ROMANIA

21 M 2018 04770 19/07/2018 SEMIR RAAD MAROKI KEDAUNG GROUP KIG G S KI

22 M 2018 04771 19/07/2018 SEMIR RAAD MAROKI MAXIM GLASSWARE FULLY
TEMPERED EXTRA DURABLE

23 M 2018 04772 19/07/2018 TAHER AL-RAWE GOLBARG DONYA

24 M 2018 04773 19/07/2018 TAHER AL-RAWE IROPAL

25 M 2018 04774 19/07/2018 TAHER AL-RAWE Beauty as Natura Raga Opal
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2018 04775 19/07/2018 S.C. SPOONFULL S.R.L. Spoonful

27 M 2018 04776 19/07/2018 S.C. MOVE ECO S.R.L. CityCoco

28 M 2018 04777 19/07/2018 SC PREFERA FOODS SA de Azi

29 M 2018 04778 19/07/2018 SC PREFERA FOODS SA de Azi

30 M 2018 04780 19/07/2018 MARIA DANIELA BARTAN Tonic Hub
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(210) M 2018 04748
(151) 19/07/2018
(732) ARA ART DENT STUDIO SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.
27, PARTER, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

COLUMNA DENTAL CLINIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.06;
26.03.16; 07.05.06; 07.05.08

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

clase:
44. Servicii stomatologice.

───────

(210) M 2018 04749
(151) 19/07/2018
(732) VERA WELNESS SRL, STR.

CHIRISTIGIILOR NR. 46, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Wellness Club

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

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

───────

(210) M 2018 04750
(151) 19/07/2018
(732) FRENCH COFFE SHOP SRL,

STR. ATELIERELE NOI NR. 2A-2B,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014571,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PAIN AU CAFE

(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).

───────

(210) M 2018 04751
(151) 19/07/2018
(732) RADIOLOGIE DIGITALA 3D SRL,

STR. PLEVNA NR. 280, BL. 14,
PARTER, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
810111, BRĂILA, ROMANIA

(540)
RADIOLOGIE DIGITALA 3D

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

44. Servicii prestate de tehnicieni de radiologie.
───────
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(210) M 2018 04752
(151) 19/07/2018
(732) SC SOFTEX SRL, NR. 113A, JUD.

TIMIŞ
, COVACI, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

TERMOSTRAT

(531) Clasificare Viena: 27.03.12; 27.05.07;
01.15.17; 07.01.24

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

17. Materiale izolatoare pentru construcţii.
───────

(210) M 2018 04753
(151) 19/07/2018
(732) SC SOFTEX SRL, NR. 113A, JUD.

TIMIŞ
, COVACI, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

TERMOCARE

(531) Clasificare Viena: 27.03.12; 27.05.07;
01.15.17; 07.01.24

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

17. Materiale izolatoare pentru construcţii.
───────

(210) M 2018 04754
(151) 19/07/2018
(732) SC SOFTEX SRL, NR. 113A, JUD.

TIMIŞ
, COVACI, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

ECOTERM

(531) Clasificare Viena: 27.03.12; 27.05.07;
01.15.17; 07.01.24

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

17. Materiale izolatoare pentru construcţii.
───────

(210) M 2018 04755
(151) 19/07/2018
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, STR.

NICOLAE IORGA NR. 5, CAMERA
3, ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ROMÂNIA 100 DE IDEI

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.12;
27.07.11; 24.07.23

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

16. Publicaţii, tipărituri, fotografii, panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, machete arhitecturale, atlase,
bannere din hârtie, schiţe /planuri, cărţi,
semne de cărţi, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, pânze pentru
picturi, cataloage, cromolitografii, blocuri de
desen, dosare pentru documente, planşete
pentru desen, galvanotipie, gravuri, plăci pentru
gravuri, plicuri, steguleţe din hârtie, fluturaşi
publicitari, stilouri cu cerneală, hărţi geografice,
tipărituri grafice, reproduceri si reprezentări
grafice, felicitări, etichete din hârtie sau carton,
registre, lucrări de artă litografică, litografii,
reviste, manuale, instrumente de scris, hârtie de
scris, materiale didactice, şabloane, abţibilduri,
matriţe, papetărie, sigilii din hârtie, sigilii cu
pecete, prospecte, gravuri, materiale tipărite,
postere, cârti poştale, portrete, ilustraţii, placarde
de hârtie sau carton, gravuri fotografice, broşuri,
tablouri, carneţele de notiţe, agende, ghiduri.
38. Telecomunicaţii, servicii de agenţii de
presă, streaming de date, servicii de
teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisie video la cerere,
servicii de videoconferinţă, transmisie fără fir,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
prin terminale de calculator, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, furnizarea
accesului la bazele de date, comunicaţii prin
telefoanele celulare, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor si imaginilor.
41. Educare, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii, organizarea si susţinerea de colocvii,
conferinţe, concerte, seminarii, congrese si
simpozioane, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, informaţii despre educaţie, producţii
de film, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizare de evenimente cu
scop , servicii de compoziţie muzicală, servicii
de studiouri de film, publicare online de
cărţi şi jurnale electronice, furnizare online
de publicaţii electronice, muzică şi imagini
video nedescărcabile, organizarea de competiţii,
organizare de expoziţii in scopuri educaţionale
sau culturale, organizarea de spectacole,
fotografie, publicare de texte, altele decât cele
publicitare, publicarea cărţilor, producţie de
programe radio si televiziune, producţie de
muzică, servicii studiouri inregistrare, scenarii,
altele decât cele publicitare, producţia de
spectacole, servicii de instruire, informaţii despre

posibilităţi de recreere, prezentarea prestaţiilor
live, servicii de reporteri de ştiri.

───────

(210) M 2018 04756
(151) 19/07/2018
(732) SENTRO PROD S.R.L., INTRAREA

MARTIR DUMITRU OSMAN NR.
1, ET. 3, AP. 15, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

sentro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si 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 (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (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).
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 04758
(151) 19/07/2018
(732) AKIM METAL SANAYI VE

TICARET ANONIM ȘIRKETI,
SANAYI CADESSI NR. 7,
ANADOLU YAKASI, ORGANIZE
SANAYI BÖLGESI, 2, TUZLA,
ISTANBUL, 34953, TURCIA

(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)

curent metal

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 01.05.02;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.13

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

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

6. Minereuri metalifere neprețioase, metale
comune și aliajele acestora și produse
semifabricate din aceste materiale, piese turnate
din fier pentru utilizare în construcții, armături
metalice pentru utilizare în construcții, metale
comune în forme de foi, tije, bare sau lingouri,
containere metalice (depozitare, transport),
construcții metalice, cadre metalice (construcții),
bare cilindrice metalice pentru utilizare în
construcții, cutii din metal, recipiente metalice
de ambalaj, folii din aluminiu, garduri din metal,
bariere de protecție din metal, țevi metalice,
containere de depozitare din metal, recipiente
din metal pentru transportul de produse, scări
metalice, produse din metale comune pentru
filtrare, și anume: ecrane din metal, site metalice
care fac parte din canale de scurgere, uși,
ferestre, obloane, jaluzele precum și carcase
și accesorii pentru acestea din metal, cabluri
și fire metalice neelectrice, articole de fierărie,
piese mici de fierărie, șuruburi, cuie, buloane,
piulițe metalice, țăruși (articole de fierărie), șaibe
de metal, pitoane metalice, lanțuri metalice,
garnituri metalice pentru mobilă, rotile metalice
pentru mobilă, rotile metalice, mânere din
metal pentru uși și ferestre, șarniere metalice,
espagnolete metalice, încuietori metalice, chei
metalice pentru încuietori, lanțuri de metal
comun pentru chei, scripeți metalici (cu excepția
celor pentru mașini), canale de ventilație
(conducte metalice), grile de aerisire din metal,
capace pentru guri de aerisire din metal, țevi,
capace pentru coșuri de fum, capace pentru
guri de vizitare din metal, grile din metal, pentru
ventilație, încălzire, canalizare, telefon, instalații
subterane de electricitate și aer condiționat,
panouri sau plăci de metal (neluminoase și
nemecanizate) utilizate pentru semnalizare,
afișarea rutei, publicitate, panouri indicatoare
din metal, stâlpi de metal pentru panouri de
publicitate, panouri de semnalizare din metal,
indicatoare rutiere metalice, neluminoase și
nemecanizate, țevi metalice pentru transportul
lichidelor și al gazelor, țevi de foraj din metal
si racordurile acestora, metalice, valve metalice
(altele decât părți de mașini), racorduri metalice
pentru țevi, coturi metalice pentru țevi, cleme
metalice pentru tuburi, racorduri metalice pentru
țevi, seifuri (case de fier), din metal, materiale
pentru căile ferate, șine confecționate din metal,
legături de cale ferată metalice, macazuri de
cale ferată, balize din metal, docuri plutitoare
din metal, geamanduri de canal de acostare) din
metal, ancore, mulaje metalice pentru turnare,
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altele decât piese pentru mașini, obiecte de
artă realizate din metale comune sau din
aliajele lor, trofee din metale comune, dispozitive
metalice de închidere, dispozitive metalice de
închidere pentru sticle, bare cilindrice metalice,
șarpante metalice pentru construcții, palplanșe
metalice, turnuri de schele din metal, palete
și cabluri metalice pentru ridicare, încărcare și
transport, agățătoare metalice, fire metalice de
legat, curele din metal, bande si benzi metalice
subțiri utilizate pentru ridicarea și transportarea
încărcăturii, pene pentru roți confecționate în
principal din metal.
7. Maşini, maşini-unelte şi roboți industriali
pentru prelucrarea și modelarea lemnului, a
metalelor, a sticlei, a materialelor plastice
și a mineralelor, imprimante 3D, mașini de
construcție şi mecanisme robotice utilizate
în construcții, buldozere, săpătoare (mașini),
excavatoare, mașini pentru construcții de
drumuri și mașini pentru pavarea drumurilor,
mașini de găurit, mașini de găurit roci, mașini
de curățat străzile, aparate de ridicat, mașini de
încărcare și transmisie și mecanisme robotice
(mașini) pentru ridicare, încărcare și transmisie:
lifturi, altele decât teleschiurile, scări rulante
și macarale, maşini și mecanisme robotice
(mașini) pentru utilizare în agricultură și în
creșterea animalelor, maşini și mecanisme
robotice (mașini) pentru prelucrarea cerealelor,
fructelor, legumelor și a alimentelor, aparate
electromecanice pentru prepararea băuturilor,
mașini pentru pregătirea de băuturi, altele decât
cele pentru vehicule terestre, piese și accesorii
pentru acestea, comenzi hidraulice și dispozitive
de comandă pneumatice pentru mașini și
motoare, frâne, altele decât cele pentru vehicule,
garnituri de frână pentru mașini, vilbrochenuri
pentru motoare, sisteme de transmisie pentru
mașini, cilindri de motoare, pistoane de motoare,
turbine, altele decât cele pentru vehicule
terestre, dispozitive antipoluare pentru motoare,
filtre de ulei, filtre pentru curățarea aerului de
răcire și filtre de combustibil pentru motoarele
vehiculelor terestre, țevi de eșapament pentru
motoarele vehiculelor terestre, colectoare
(piese de motor) pentru motoarele vehiculelor
terestre, cilindri de motor pentru vehicule
terestre, chiulase de motor pentru vehicule
terestre, pistoane pentru motoarele vehiculelor
terestre, carburatoare pentru vehicule terestre,
dispozitive de conversie a combustibilului
pentru pentru motoarele vehiculelor terestre,
injectoare pentru motoarele vehiculelor terestre,
economizoare de carburant pentru motoarele
vehiculelor terestre, pompe pentru motoare de
vehicule terestre, supape pentru motoare de
vehicule terestre, demaroare pentru motoare,

dinamuri pentru motoare de vehicule terestre,
buji pentru motoare de vehicule terestre,
lagăre (organe de mașini), rulmenți și rulmenți
cu bile pentru arbori de transmisie, aparate
pentru schimbarea anvelopelor, alternatoare,
generatoare de electricitate, generatoare de
curent electric, generatoare de curent operate
cu energie solară, mașini pentru vopsit, pistoale
automate robotizate de pulverizare pentru
vopsit, mașini și pistoale de ștanțat electrice,
hidraulice și pneumatice, distribuitoare acționate
electric de bandă adezivă (mașini), pistoale
robotizate pentru mașini de pulverizare cu
lichid comprimat, acționate electric, mașini de
găurit manuale cu acționare electrică, ferăstraie
manuale acționate electric, mașini robotice cu
fierăstrău acționate electric, mașini cu spirală,
maşini cu aer comprimat, compresoare (mașini),
instalații de spălat pentru vehicule, mecanisme
robotice (mașini) cu funcțiile menționate mai
sus, mașini de sudat, electrice și acționate
cu gaz, aparate de sudură cu arc electric,
mașini electrice de sudat, dispozitiv de tăiere
cu arc electric, electrozi pentru mașinile de
sudură, roboți (mașini) cu funcțiile menționate
mai sus, mașini de tipărit, mașini de împachetat,
mașini de umplut, de închis și de etanșat,
mașini de etichetat (mașini), mașini de sortat,
roboți (mașini) cu funcțiile menționate mai sus,
mașini electrice de ambalare pentru umplerea
și etanșarea materialelor plastice, mașini pentru
industria textilă, mașini de cusut, roboți (mașini)
cu funcțiile menționate mai sus, pompe (mașini),
pompe de combustibil cu autoreglare, mașini
electrice de bucătărie pentru tăierea, măcinarea,
zdrobirea, amestecarea și tocarea produselor
alimentare, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat rufe, mașini pentru spălat vesela,
uscătoare rotative (fără căldură), mașini electrice
de curățat pentru curățarea podelelor, a
covoarelor sau a pardoselilor, aspiratoare și părți
ale acestora, distribuitoare automate, mașini de
galvanizare și pentru galvanoplastie, sisteme
electrice de deschidere și de închidere a ușilor,
cuplaje (părți de motoare).
40. Tratarea metalelor comune, tratarea
metalelor prețioase, developarea de pelicule
fotografice și cinematografice, fotocompoziții,
imprimare de fotografii, fotogravare, prelucrarea
produselor alimentare destinate utilizării în
producție, furnizare de informații în domeniul
sacrificării animalelor din industria alimentară,
prelucrarea pielii și întreținerea blănurilor,
prelucrarea articolelor de șelărie, tratarea
materialelor textile, prelucrarea lânii, servicii de
croitorie, brodare, lucrări în lemn (servicii de
prelucrare) și prelucrarea lemnului, înrămarea
lucrărilor de artă, tratarea lichidelor, a produselor
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chimice, a gazelor și a aerului pentru
uz industrial, șlefuirea sticlei și a sticlei
optice, servicii de asamblare de materiale la
comandă pentru terți, servicii de tehnician
dentar, arderea ceramicii, producerea energiei,
închirieri de generatoare, tratarea hârtiei, tipărire
(imprimare), legarea cărților (legătorie).

───────

(210) M 2018 04759
(151) 19/07/2018
(732) JUST CAKE FACTORY SRL, STR.

BARSA REPEDE NR. 23, CAMERA
2, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY
SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. LUNGA NR.
270, BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

laborator de fericire Casa
Prăjiturilor Fericirea
are gustul copilăriei

(531) Clasificare Viena: 11.01.10; 11.01.22;
11.01.25; 27.05.01; 29.01.14; 08.01.17;
24.03.01; 24.03.09

(591) Culori revendicate:maro, roşu,
portocaliu, alb

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

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
făină şi preparate facute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, sosuri
(condimente).
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
vânzare on-line, servicii de import-export, lanţuri
de magazine.

───────

(210) M 2018 04760
(151) 19/07/2018
(732) DELACO DISTRIBUTION SA,

STR. TÂRGULUI NR. 6, JUDEŢ
BRAŞOV, CODLEA, 505100,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY
SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. LUNGA NR.
270, BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

MARE BRÂNZĂ
delaco MARE GUST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.03.06

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

clase:
29. Lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, inclusiv comerţ intern,
lanţ de magazine, comerţ online, servicii de
import-export.

───────
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(210) M 2018 04761
(151) 19/07/2018
(732) DELACO DISTRIBUTION SA,

STR. TÂRGULUI NR. 6, JUDEŢ
BRAŞOV, CODLEA, 505100,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY
SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. LUNGA NR.
270, BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
MARE BRÂNZĂ, MARE GUST

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

29. Lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, inclusiv comerţ intern,
lanţ de magazine, comerţ online, servicii de
import-export.

───────

(210) M 2018 04762
(151) 19/07/2018
(732) DELACO DISTRIBUTION SA,

STR. TÂRGULUI NR. 6, JUDEŢ
BRAŞOV, CODLEA, 505100,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.
- AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. LUNGĂ NR.
270, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500450, ROMANIA

(540)
SAVURAŞ

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

29. Lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, inclusiv comerţ intern,
lanţ de magazine, comerţ online, servicii de
import-export.

───────

(210) M 2018 04763
(151) 19/07/2018
(732) ELMA SANEX SRL, STRADA:

NUCILOR, NUMAR: 329, JUDET:
BUZAU, BERCA, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

ELMA SANEX Avem
grijă de casa ta!

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.12;
26.04.18; 14.01.03; 14.01.06; 14.01.07;
01.15.15; 12.03.11

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#352D74), roşu (Hex #BB2323)

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

11. Instalații sanitare, instalații luminoase,
instalații de baie, instalații sanitare electrice,
instalații de încălzire, instalații de aerisire,
instalații pentru gătit, instalații de congelare,
instalații de canalizare, instalații de climatizare,
instalații de climatizare, instalații de ventilare,
instalații de duș, instalații pentru toalete, vane
(instalații sanitare), instalații de răcire, instalații
de iluminat, instalații de refrigerare, instalații
sanitare de baie, instalații sanitare pentru
closete.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
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congelare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
de construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit.
37. Servicii de instalații frigorifice, Instalarea
aparatelor sanitare, instalare de echipamente
sanitare, întreținere de instalații sanitare, lucrări
de instalații sanitare, reparare de instalații
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare.

───────

(210) M 2018 04765
(151) 19/07/2018
(732) OCTAVIAN ISAILĂ, STRADA:

AUREL VLAICU, NUMAR: 2,
JUDEŢ SIBIU, MEDIAȘ, SIBIU,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

AMBROSI IMPERIAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 04.01.03;
04.03.01; 04.03.05; 05.07.10; 03.01.23

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
7404C), verde (Pantone 367C), gri
(Pantone 412C), alb (Pantone 000C)

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

33. Vinuri.
35. Servicii de informaţii comerciale referitoare
la vinuri, strângerea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor vitivinicole (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii putând fi asigurate de magazine en-gros
sau en-detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.
39. Livrare de vinuri, ambalare de produse
vitivinicole, depozitare de produse vitivinicole.

───────

(210) M 2018 04766
(151) 19/07/2018
(732) MONICA IOANA DUMITRESCU,

STR. FOISORULUI NR. 8, BL. F3C,
AP. 74, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Zouk Emotion Bucharest

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

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

───────

(210) M 2018 04767
(151) 19/07/2018
(732) MARIAN LOZNEANU, STR.

LUMINII NR. 19, BL. C1, AP. 8,
JUD. IAȘI, VALEA LUPULUI,
707410, ROMANIA

(540)
X-GSM fix gsm space

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

37. Servicii de reparații pentru articole
electrocasnice.

───────
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(210) M 2018 04768
(151) 19/07/2018
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTORUL 3, , BUCUREŞTI,
032368, 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)
Amigo, ia-ți cana de energie

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
înghețată).

───────

(210) M 2018 04769
(151) 19/07/2018
(732) TRAIAN-CEZAR GHEORGHE,

STR. LEMNIȘORULUI NR.
3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SK SUPERKOMBAT
ACADEMY ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22

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

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

───────

(210) M 2018 04770
(151) 19/07/2018
(732) SEMIR RAAD MAROKI, STR.

FĂUREI NR. 5, BL. C9, SC. C,
AP. 82, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

KEDAUNG GROUP KIG G S KI

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.03.23;
26.05.04; 27.05.01

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu exceptia
sticlei folosite în construcții), sticlărie, porțelan și
faianță.
35. Publicitate, conducerea și admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
export, regruparea la un loc în avantajul terților
a produselor solicitate în clasa 21 (exceptând
transportul), permițând consumatorilor să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod
prin magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență sau
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web, prin intermediul caselor de comenzi și
prin intermediul emisiunilor de teleshoping.

───────
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(210) M 2018 04771
(151) 19/07/2018
(732) SEMIR RAAD MAROKI, STR.

FĂUREI NR. 5, BL. C9, SC. C,
AP. 82, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

MAXIM GLASSWARE FULLY
TEMPERED EXTRA DURABLE

(531) Clasificare Viena: 03.05.19; 03.05.24;
03.01.08; 03.01.24; 11.03.03; 11.03.04;
27.05.02

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepția
sticlei folosite în construcții), sticlărie, porțelan și
faianță.
35. Publicitate, conducerea și admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
export, regruparea la un loc în avantajul terților
a produselor solicitate în clasa 21 (exceptând
transportul), permițând consumatorilor să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod
prin magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență sau
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web, prin intermediul caselor de comenzi și
prin intermediul emisiunilor de teleshoping.

───────

(210) M 2018 04772
(151) 19/07/2018
(732) TAHER AL-RAWE , STR.

GAROAFELOR NR. 62, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

GOLBARG DONYA

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

clase:
21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou. Servicii de import-
export, regruparea la un loc în avantajul terţilor
a produselor solicitate în clasa 21 (exceptând
transportul), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod prin
magazine en gross sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshoping.

───────
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(210) M 2018 04773
(151) 19/07/2018
(732) TAHER AL-RAWE , STR.

GAROAFELOR NR. 62, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

IROPAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou. Servicii de import-
export, regruparea la un loc în avantajul terţilor
a produselor solicitate în clasa 21 (exceptând
transportul), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod prin
magazine en gross sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshoping.

───────

(210) M 2018 04774
(151) 19/07/2018
(732) TAHER AL-RAWE , STR.

GAROAFELOR NR. 62, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Beauty as Natura Raga Opal

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
03.01.01; 03.01.02; 03.01.24; 03.01.28;
27.05.02

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou. Servicii de import-
export, regruparea la un loc în avantajul terţilor
a produselor solicitate în clasa 21 (exceptând
transportul), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod prin
magazine en gross sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshoping.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/07/2018

(210) M 2018 04775
(151) 19/07/2018
(732) S.C. SPOONFULL S.R.L.,

STR. AMURGULUI NR. 77A,
MANSARDĂ, BL. 2, AP. 15,
JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTI-
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)

Spoonful

(531) Clasificare Viena: 11.01.02; 27.05.24;
26.01.18

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 04776
(151) 19/07/2018
(732) S.C. MOVE ECO S.R.L., STR.

MEŞTEŞUGARILOR NR. 71, BL.
AN 121, ET. 1, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)
CityCoco

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 04777
(151) 19/07/2018
(732) SC PREFERA FOODS SA, DN

1 KM 392 + 600, SAT OIEJDEA,
JUDEŢUL ALBA, COMUNA GÂLDA
DE JOS, 517293, ALBA, ROMANIA

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

(540)

de Azi

(531) Clasificare Viena: 01.03.13; 01.03.15;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
366C), mov (Pantone 267C)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină 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).
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 04778
(151) 19/07/2018
(732) SC PREFERA FOODS SA, DN

1 KM 392 + 600, SAT OIEJDEA,
JUDEŢUL ALBA, COMUNA GÂLDA
DE JOS, 517293, ALBA, ROMANIA

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

(540)

de Azi

(531) Clasificare Viena: 01.03.13; 01.03.15;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
366C), mov (Pantone 267C)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină 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).
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(540)
Tonic Hub

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

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping).
36. Schimb valutar.

───────


