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Cereri Mărci publicate în 27/04/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02566 23/04/2018 S.C. RETIM ECOLOGIC

SERVICE S.A.
RETIM MEMBRU AL PER
GROUP

2 M 2018 02616 20/04/2018 ION RĂDULEA SR SEMA RESIDENCE

3 M 2018 02624 20/04/2018 SC SKY INTERNATIONAL SRL SEOUL KOREAN
RESTAURANT

4 M 2018 02625 20/04/2018 PAK INDUSTRIAL SRL PAK INDUSTRIAL MEREU LA
ÎNĂLȚIME

5 M 2018 02626 20/04/2018 SC VEL PITAR SA Vel Pitar Cel dintâi brutar Maya
din iubire pentru ele

6 M 2018 02627 20/04/2018 SC COGITO SRL Multivezeto

7 M 2018 02628 20/04/2018 SC DOLIX WAVE SECURITY
SRL

DOLIX WAVE SECURITY

8 M 2018 02629 20/04/2018 VALEA IZVOARELOR
PROPERTIES SRL

VALEA IZVOARELOR SENIOR
LIVING

9 M 2018 02630 20/04/2018 GEORGE-MARIUS BUCATARU NewsMed Medicina în timp real

10 M 2018 02631 20/04/2018 SC ANTIBIOTICE SA RITMIKA

11 M 2018 02632 20/04/2018 SC ANTIBIOTICE SA LEJER

12 M 2018 02633 20/04/2018 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUZĂU

B Buzău oraș deschis

13 M 2018 02634 20/04/2018 THE WOMAN COMMERCIAL
SERVICES SRL

THE WOMAN

14 M 2018 02635 20/04/2018 ANDREI IONUȚ MOLDOVAN FERMA LUI IONUT

15 M 2018 02636 20/04/2018 NICOLAE CÎRSTEA Revista română pentru protecția
și securitatea datelor cu caracter
personal RRPSDCP

16 M 2018 02637 20/04/2018 SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA

17 M 2018 02638 20/04/2018 SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA CLICBETON

18 M 2018 02639 20/04/2018 NARCIS CĂTĂLIN BECIU QIIZE 32TYPE

19 M 2018 02640 20/04/2018 S.C. ISCO INTELLIS CLOSE
PROTECTION S.R.L

ISCO INTELLIS CLOSE
PROTECTION

20 M 2018 02641 20/04/2018 S.C. WERK BAUSTOFF S.R.L. WERK Steinwolleplatte FP

21 M 2018 02642 20/04/2018 S.C. WERK BAUSTOFF S.R.L. WERK Steinwolleplatte FPM

22 M 2018 02643 20/04/2018 S.C. RENTADESK OFFICE
S.R.L.

RENTADESK BE
INDEPENDENT TOGETHER
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 02644 20/04/2018 GAMEWORLD BRAND LIMITED

24 M 2018 02645 20/04/2018 GAMEWORLD BRAND LIMITED CITY SLOT

25 M 2018 02647 20/04/2018 NADIA-ELENA DUMITRU AURUM NOBLE HONEY
ROMANIAN TREASURE

26 M 2018 02648 20/04/2018 PENGUIN LAB SRL Sweetology Your guilty pleasure

27 M 2018 02649 20/04/2018 VASILICA-CODRIN MARDAR WeShop Be smart, buy fast

28 M 2018 02650 20/04/2018 SC URSARA SOUND SRL SOUND HOUSE

29 M 2018 02651 20/04/2018 CREDIT FIX IFN SA Credit Fix PRIETEN IN
MOMENTE CHEIE

30 M 2018 02652 20/04/2018 ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI SPARTA

31 M 2018 02653 20/04/2018 ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI SCORILO

32 M 2018 02654 20/04/2018 SFATUL MEDICULUI.RO SRL SfatulMedicului.ro

33 M 2018 02655 20/04/2018 SFATUL MEDICULUI.RO S.R.L.

34 M 2018 02656 20/04/2018 PANIS GRANUM AG SRL MANEA BRUTARUL PÂINE
BUNĂ, CA PE VREMURI -DE LA
1780-

35 M 2018 02657 21/04/2018 DANIELA RROKU COSMETICOM

36 M 2018 02658 22/04/2018 EUROTIGLA SRL EUROTIGLA

37 M 2018 02659 22/04/2018 Irina Ciochina Cașurdă

38 M 2018 02660 23/04/2018 AHMED DAVID ALTUNCI AIR LUX

39 M 2018 02661 23/04/2018 AHMED DAVID ALTUNCI GIZLI BAHCE

40 M 2018 02670 23/04/2018 KÖBLÖS CSABA Villa Regis

41 M 2018 02671 23/04/2018 IZABELLA BALAZS BELLA RESTAURANT & MOTEL

42 M 2018 02672 23/04/2018 MIHAELA STOINESCU Porto-Gallo ROTISSERIE
PORTUGAISE

43 M 2018 02673 23/04/2018 S.A.I. GLOBINVEST S.A. GI GLOBINVEST

44 M 2018 02674 23/04/2018 S.C. TOP MOBIL GSM ADDICT
S.R.L.

VIGAFON

45 M 2018 02675 23/04/2018 MANIER STORE SRL MANIER

46 M 2018 02676 23/04/2018 S.C. WORLD LIFE WEB S.R.L. DYCO DYNAMIC CONTRACT

47 M 2018 02677 23/04/2018 SC KNOW HOW SYSTEMS SRL KHS KNOW-HOW SYSTEMS

48 M 2018 02678 23/04/2018 LUMINITA VELCIU RECURS LA MORALA

49 M 2018 02679 23/04/2018 AVANTERA SRL ScanZitive

50 M 2018 02680 23/04/2018 LORA COSMETIC SRL BASE ONE SILCARE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
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(0) (210) (151) (732) (540)
51 M 2018 02682 23/04/2018 PETRICĂ PĂUN FORMULE

52 M 2018 02683 23/04/2018 S.C. BEST S.R.L. DON FICU

53 M 2018 02684 23/04/2018 S.C. BEST S.R.L. NATURROS

54 M 2018 02685 23/04/2018 S.C. BEST S.R.L. ZIPPY

55 M 2018 02686 23/04/2018 SC ALISS SHOES SRL ALISS

56 M 2018 02687 23/04/2018 SC GHEANT IMPEX SRL VINI E PIŮ

57 M 2018 02688 23/04/2018 SC ROUTE 66 SPEDITION SRL ROUTE 66 SPEDITION

58 M 2018 02689 23/04/2018 TEODORA DIANA NEAMTU ZENFEST

59 M 2018 02690 23/04/2018 SC BETASIL SRL BETASIL

60 M 2018 02691 23/04/2018 SC ALMASENAR SRL SQUISHY

61 M 2018 02692 23/04/2018 COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCUREŞTI SA

eB HOLDING BUCUREŞTI

62 M 2018 02693 23/04/2018 Pharmaceutical chemical
cosmetic industry ALKALOID AD
Skopje

CRYPINEO

63 M 2018 02694 23/04/2018 SILVA FARM SRL FARMACIA CU TRADITIE 1995

64 M 2018 02695 23/04/2018 SC MARGUARD SRL MARGUARD

65 M 2018 02697 23/04/2018 Pharmaceutical chemical
cosmetic industry ALKALOID AD
Skopje

CRICEA

66 M 2018 02698 23/04/2018 SILVA FARM SRL LABORATORUL de
COSMETICE

67 M 2018 02699 23/04/2018 Sofar S.p.A CLISMASAC

68 M 2018 02700 23/04/2018 Sofar S.p.A MASALAX

69 M 2018 02701 23/04/2018 SOS-Kinderdorf SOS SATELE COPIILOR

70 M 2018 02702 23/04/2018 SC BANCA TRANSILVANIA SA BT ACADEMIA BT

71 M 2018 02703 23/04/2018 TEODOR GIURGIU CRAMA TEODOR

72 M 2018 02704 23/04/2018 SC D-TOYS SRL HUHU

73 M 2018 02705 23/04/2018 TEODOR GIURGIU CRAMA TEODOR

74 M 2018 02706 23/04/2018 TEODOR GIURGIU CT CRAMA TEODOR

75 M 2018 02707 23/04/2018 DIEMER SRL signature ORGANIC AND SAFE
COSMETICS

76 M 2018 02708 23/04/2018 S.C. LUX-RO S.R.L.
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(210) M 2018 02566
(151) 23/04/2018
(732) S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE

S.A., STR. OITUZ NR.3/A,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

RETIM MEMBRU
AL PER GROUP

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.03.01; 24.15.11

(591) Culori revendicate:albastru, verde
deschis, verde inchis

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

40. Distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
incinerarea deşeurilor şi a gunoiului, reciclarea
deşeurilor şi a gunoiului, sortarea deşeurilor
şi a materialelor reciclabile (transformare),
refolosirea creative (reciclarea deşeurilor),
tratarea deşeurilor (transformare).

───────

(210) M 2018 02616
(151) 20/04/2018
(732) ION RĂDULEA, BD-UL

AGRONOMIEI NR. 7-15, VILA
N.3-2, ET. 4, AP. 26, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SR SEMA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.22

(591) Culori revendicate:galben, negru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădirii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 02624
(151) 20/04/2018
(732) SC SKY INTERNATIONAL SRL,

STR. LT. AV. MIRCEA ZORILEANU
NR. 89, ET. 2 ȘI 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SEOUL KOREAN
RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 24.07.23; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, gri, albastru,
roșu, alb

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

43. Restaurante şi 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 02625
(151) 20/04/2018
(732) PAK INDUSTRIAL SRL, ALEEA

HUEDIN NR. 7, BL. 2, SC. 2, ET. 8,
AP. 116, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

PAK INDUSTRIAL
MEREU LA ÎNĂLȚIME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii,servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02626
(151) 20/04/2018
(732) SC VEL PITAR SA, STR. TIMIŞ

NR. 22, PARTER, BIROU NR. 1,
JUDEŢUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

Vel Pitar Cel dintâi brutar
Maya din iubire pentru ele

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 25.01.06;
25.01.19; 02.01.11

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

clase:
30. Pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2018 02627
(151) 20/04/2018
(732) SC COGITO SRL, STR. TOMPA

LASZLO NR. 55, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

Multivezeto

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03

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

clase:
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35. Analiza informațiilor de afaceri comerciale,
analiza statisticilor de afaceri comerciale, analiza
tendințelor de afaceri comerciale, analiză
economică în scopuri de afaceri comerciale,
servicii de analiză în managementul afacerilor,
analiza sistemelor de management al afacerilor
comerciale, întocmire și analiză de situații
financiare pentru afaceri comerciale, analiză
de afaceri comerciale, cercetare și servicii de
informare comercială, compilare și analiză de
informații și date cu privire la managementul
afacerilor.
41. Educație, educație și instruire, formarea
echipelor (educație), informații în materie de
educație, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de educație și formare
profesională, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, furnizare de servicii
educaționale, servicii de educație pentru
comunicarea de metode de predare referitoare
la procesarea datelor, a cursurilor de educație,
orientare profesională, consiliere și coaching
cu privire la carieră (consiliere și asistență
cu privire la educație), informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe Internet (consiliere în
domeniul educației sau formării).

───────

(210) M 2018 02628
(151) 20/04/2018
(732) SC DOLIX WAVE SECURITY SRL,

B-DUL UNIRII NR. 18, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

DOLIX WAVE SECURITY

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
27.05.02

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

45. Servicii de protecție și gardă, servicii
de investigații și supraveghere cu privire la
siguranța fizică a persoanelor și a proprietății,
servicii de supraveghere legală, monitorizarea
alarmelor antifurt și de securitate, servicii
de consultanță privind siguranța persoanelor,
servicii de pază a persoanelor și obiectivelor,
servicii de pază personală, servicii de gărzi de
noapte, servicii de agenții de detectivi.

───────
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(210) M 2018 02629
(151) 20/04/2018
(732) VALEA IZVOARELOR

PROPERTIES SRL, STR. MADACH
IMRE NR. 8, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540157, MUREȘ,
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)

VALEA IZVOARELOR
SENIOR LIVING

(531) Clasificare Viena: 01.03.18; 25.01.19;
26.04.13; 27.05.01; 27.05.02

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
alimentaţie publică, închirieri de spaţii de cazare
temporară, servicii de cămine de bătrâni, servicii
de case de îngrijire pentru vârstnici, furnizare de
unităţi specializate de asistenţă socială (servicii
de găzduire temporară).

───────

(210) M 2018 02630
(151) 20/04/2018
(732) GEORGE-MARIUS BUCATARU,

COMUNA NAENI, JUDEȚUL
BUZĂU, SAT PROSCA, BUZĂU,
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)

NewsMed Medicina
în timp real

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

clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
și reclamă, servicii de publicitate, servicii
de publicitate digitală, furnizare de informații
statistice privind aspectele medicale, închiriere
de spațiu publicitar pe siteuri web, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
furnizare de informații de marketing prin site-uri
web.

───────

(210) M 2018 02631
(151) 20/04/2018
(732) SC ANTIBIOTICE SA , STR VALEA

LUPULUI NR 1, IASI, 6600, IAȘI,
ROMANIA

(540)
RITMIKA

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

5. Supliment alimentar de uz medical.
───────
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(210) M 2018 02632
(151) 20/04/2018
(732) SC ANTIBIOTICE SA , STR VALEA

LUPULUI NR 1, IASI, 6600, IAȘI,
ROMANIA

(540)
LEJER

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

5. Supliment alimentar de uz medical.
───────

(210) M 2018 02633
(151) 20/04/2018
(732) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU,

STR. PIAȚA DACIEI NR. 1, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

B Buzău oraș deschis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.14; 27.05.17

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

35. Publicitate, funcții de birou, servicii și relații
publice locale, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise.
37. Servicii de reparații asfalt, curățarea
străzilor.
44. Servicii de exterminare a dăunătorilor.
45. Servicii sociale.

───────

(210) M 2018 02634
(151) 20/04/2018
(732) THE WOMAN COMMERCIAL

SERVICES SRL, STR.
DOSTOIEVSKI NR. 26, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

THE WOMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
20/04/2018-23/04/2018

(210) M 2018 02635
(151) 20/04/2018
(732) ANDREI IONUȚ MOLDOVAN, SAT

ROIT NR. 99, JUDEȚUL BIHOR,
SAT ROIT, BIHOR, ROMANIA

(540)

FERMA LUI IONUT

(531) Clasificare Viena: 05.09.06; 05.09.15;
05.09.24; 02.01.01; 27.05.01; 27.05.02

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi gătite,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte, produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, zahăr, miere,
condimente.
31. Produse agricole, horticole, cereale, animale
vii, fructe proaspete și legume, semințe, plante și
flori, hrană pentru animale.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transporturi, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
43. Restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2018 02636
(151) 20/04/2018
(732) NICOLAE CÎRSTEA , STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
18, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Revista română pentru
protecția și securitatea

datelor cu caracter
personal RRPSDCP

(531) Clasificare Viena: 24.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz, 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), material de instruire sau învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi 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.

───────
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(210) M 2018 02637
(151) 20/04/2018
(732) SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA,

CALEA FLOREASCA NR. 169 A,
CLĂDIREA B, ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 14459, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 18.01.23;
24.17.20

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

clase:
19. Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice, structuri şi construcţii
nemetalice transportabile, materiale de
construcţie din beton, materiale de armare
(nemetalice) pentru construcţie, beton, ciment,
mortar, ipsos, materiale agregate folosite la
beton, materiale ţesute (nemetalice) pentru
beton, beton pentru turnare, stâlpi din beton,
cărămizi de beton, mortar pentru echilibrarea
betonului, beton gata amestecat turnat pe
şantier, stâlpi din beton ca materiale de
construcţie, beton industrial folosit la lucrările
de construcţii civile, beton autonivelant destinat
utilizării la construcţia de clădiri, materiale de
construcţii din beton armat cu materiale plastice
şi fibră de sticlă, beton pentru monumente,
betoane armate şi nearmate, ciment pentru
construcţii.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legătură cu materialele de
construcţii, precum şi cu produsele şi compuşii
chimici destinaţi construcţiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul materialelor
de construcţii şi a produselor şi compuşilor
chimici destinaţi construcţiilor, servicii de

intermediere comercială cu privire la vânzarea
materialelor de construcţii şi a produselor
şi compuşilor chimici destinaţi, administraţie
comercială, lucrări de birou pentru materiale de
construcţii şi a produselor şi compuşilor chimici
destinaţi, toate aceste servicii în legătură cu
produsele menţionate în clasa 19.
37. Construcţii, servicii de construcţii civile,
informaţii în domeniul construcţiilor, servicii de
construcţii de clădiri, supraveghere a lucrărilor
de construcţii, construcţii de clădiri rezidenţiale
şi comerciale, reparaţii clădiri, reparaţii în
construcţii, reparaţii de construcţii, reparaţii
şi întreţinere de clădiri, reparaţii şi renovări
de clădiri, lucrări de reparatţi în construcţii,
întreţinere şi reparaţii de sisteme de conducte,
servicii de consiliere cu privire la reparaţiile la
clădiri, servicii de instalaţii.
40. Tratament de materiale, tratamentul şi
transformarea materialelor, servicii de fabricare
personalizată şi montaj, modelare beton.

───────

(210) M 2018 02638
(151) 20/04/2018
(732) SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA,

CALEA FLOREASCA NR. 169 A,
CLĂDIREA B, ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 14459, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CLICBETON

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 18.01.23; 24.17.20

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

clase:
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19. Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice, structuri şi construcţii
nemetalice transportabile, materiale de
construcţie din beton, materiale de armare
(nemetalice) pentru construcţie, beton, ciment,
mortar, ipsos, materiale agregate folosite la
beton, materiale ţesute (nemetalice) pentru
beton, beton pentru turnare, stâlpi din beton,
cărămizi de beton, mortar pentru echilibrarea
betonului, beton gata amestecat turnat pe
şantier, stâlpi din beton ca materiale de
construcţie, beton industrial folosit la lucrările
de construcţii civile, beton autonivelant destinat
utilizării la construcţia de clădiri, materiale de
construcţii din beton armat cu materiale plastice
şi fibră de sticlă, beton pentru monumente,
betoane armate şi nearmate, ciment pentru
construcţii.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legătură cu materialele de
construcţii, precum şi cu produsele şi compuşii
chimici destinaţi construcţiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul materialelor
de construcţii şi a produselor şi compuşilor
chimici destinaţi construcţiilor, servicii de
intermediere comercială cu privire la vânzarea
materialelor de construcţii şi a produselor
şi compuşilor chimici destinaţi, administraţie
comercială, lucrări de birou pentru materiale de
construcţii şi a produselor şi compuşilor chimici
destinaţi, toate aceste servicii în legătură cu
produsele menţionate în clasa 19.
37. Construcţii, servicii de construcţii civile,
informaţii în domeniul construcţiilor, servicii de
construcţii de clădiri, supraveghere a lucrărilor
de construcţii, construcţii de clădiri rezidenţiale
şi comerciale, reparaţii clădiri, reparaţii în
construcţii, reparaţii de construcţii, reparaţii
şi întreţinere de clădiri, reparaţii şi renovări
de clădiri, lucrări de reparatţi în construcţii,
întreţinere şi reparaţii de sisteme de conducte,
servicii de consiliere cu privire la reparaţiile la
clădiri, servicii de instalaţii.
40. Tratament de materiale, tratamentul şi
transformarea materialelor, servicii de fabricare
personalizată şi montaj, modelare beton.

───────

(210) M 2018 02639
(151) 20/04/2018
(732) NARCIS CĂTĂLIN BECIU, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 33, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
QIIZE 32TYPE

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

9. Software, aplicaţii software, aplicaţii mobile,
aplicaţii software descărcabile, aplicaţii software
pentru telefoane mobile, aplicaţii software
de calculator, descărcăbile, aplicaţii software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
software de aplicaţii de calculator pentru
transmisia continuă de conţinut media
audiovizual pe internet, software pentru
îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale ale
aplicaţiilor multimedia, şi anume integrarea de
text, sunet, grafici, imagini fixe şi animate,
software de calculator pentru aplicaţii mobile
care permit interacţiunea şi interfaţa dintre
vehicule şi dispozitive mobile, aplicaţii mobile
care pot fi descărcate destinate utilizării cu
dispozitive de calculator portabile.

───────
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(210) M 2018 02640
(151) 20/04/2018
(732) S.C. ISCO INTELLIS CLOSE

PROTECTION S.R.L, BD. UNIRII
NR. 15, BL. 3, SC. 1, ET. 2, AP.
7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ISCO INTELLIS
CLOSE PROTECTION

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 26.11.06; 26.03.23

(591) Culori revendicate:albastru-HEX
#003582, #003d94, #007090

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2018 02641
(151) 20/04/2018
(732) S.C. WERK BAUSTOFF S.R.L.,

STR. VICTORIEI NR. 165,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430061, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)
WERK Steinwolleplatte FP

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

17. Materiale de izolare termică, materiale
pentru izolare termică, articole şi materiale
pentru izolare termică, materiale de izolare
termică pentru construcţia de mansarde, plăci

uşoare din vată minerală pentru izolare
termică, materiale de izolare termica folosite la
transformarea mansardelor, materiale de izolare
fabricate din spumă de polietilenă, materiale din
fibră de sticlă pentru izolarea clădirilor, materiale
de izolare împotriva curenţilor de aer sub formă
de benzi, materiale de izolare fabricate din
spumă de poliuretan.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
materiale de stabilizare (nemetalice) folosite la
construcţii, materiale de construcţii nemetalice
cu proprietăţi acustice, materiale de protecţie
la incendiu nemetalice utilizate în construcţii,
materiale de constructii nemetalice pentru
nivelare.

───────

(210) M 2018 02642
(151) 20/04/2018
(732) S.C. WERK BAUSTOFF S.R.L.,

STR. VICTORIEI NR. 165,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430061, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)
WERK Steinwolleplatte FPM

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

17. Materiale de izolare termică, materiale
pentru izolare termică, articole şi materiale
pentru izolare termică, materiale de izolare
termică pentru construcţia de mansarde, plăci
uşoare din vată minerală pentru izolare
termică, materiale de izolare termica folosite la
transformarea mansardelor, materiale de izolare
fabricate din spumă de polietilenă, materiale din
fibră de sticlă pentru izolarea clădirilor, materiale
de izolare împotriva curenţilor de aer sub formă
de benzi, materiale de izolare fabricate din
spumă de poliuretan.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
materiale de stabilizare (nemetalice) folosite la
construcţii, materiale de construcţii nemetalice
cu proprietăţi acustice, materiale de protecţie
la incendiu nemetalice utilizate în construcţii,
materiale de constructii nemetalice pentru
nivelare.

───────
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(210) M 2018 02643
(151) 20/04/2018
(732) S.C. RENTADESK OFFICE S.R.L.,

STR. ZĂGANULUI NR. 10-12,
ET. 3, AP. 11-C1-U11, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

RENTADESK BE
INDEPENDENT TOGETHER

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 26.02.07

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02644
(151) 20/04/2018
(732) GAMEWORLD BRAND LIMITED,

FRAGKLINOU ROUSVELT, 140,
1ST FLOOR, FLAT/OFFICE 101,
LIMASSOL, 3011, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.07.25;
26.03.04; 17.02.02; 17.02.04

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

clase:
7. Automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Programe software conţinând jocuri de noroc,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de înregistrare, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare,
jocuri electronice de noroc, carduri magnetice
codate, cipuri (circuite integrate), aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, aparate de redare
a compact-discurilor, compact discuri (audio-
video), compact discuri (memorie doar citire),
programe de jocuri pe computer, dispozitive de
memorie pentru computere, programe pentru
computer (software descarcabil), software
înregistrat pentru computere, medii (suporturi)
magnetice de date, aparate de procesare a
datelor, fişiere de imagine descărcabile, aviziere
electronice, publicaţii electronice descărcabile,
ecrane fluorescente, aparate de intercomunicare
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interfeţe pentru computere, tonomate muzicale,
tonomate muzicale acţionate cu monede,
monitoare (hardware computer), dispozitive
periferice computerizate, plăci imprimate de
circuite, circuite imprimate, programe (jocuri
pentru computer), cititoare (echipament de
procesare a datelor), cititoare de caractere
optice, scanere (echipamente de procesare
a datelor), carduri smart (carduri cu circuite
integrate ).
37. Servicii de instalare mentenanţă şi reparare
hardware pentru computer, informaţii legate
de reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia maşinăriior,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia maşinăriior şi
echipamentelor de birouri.
41. Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament parcuri de
amuzament, furnizarea instalaţiilor de casino
(jocuri de noroc), servicii de club, jocuri de
noroc, servicii de jocuri furnizate on-line pe
reţea computerizată, închirierea echipamentelor
de jocuri.
42. Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardward-urilor pentru computer, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere, consultant
de software computerizat, design de software
pentru computer, instalare software pentru
computere, mentenanţă software de computer,
actualizarea software-urilor de computer, analiza
software-ului de computer, design de sisteme de
computer, proiectare industrială, găzduirea sit-
urilor web, cercetare ăi dezvoltare pentru alţii.

───────

(210) M 2018 02645
(151) 20/04/2018
(732) GAMEWORLD BRAND LIMITED,

FRAGKLINOU ROUSVELT, 140,
1ST FLOOR, FLAT/OFFICE 101,
LIMASSOL, 3011, CIPRU

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)

CITY SLOT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.07.25; 26.03.04; 17.02.02;
17.02.04; 27.03.15

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

clase:
7. Automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Programe software conţinând jocuri de noroc,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de înregistrare, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare,
jocuri electronice de noroc, carduri magnetice
codate, cipuri (circuite integrate), aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, aparate de redare
a compact-discurilor, compact discuri (audio-
video), compact discuri (memorie doar citire),
programe de jocuri pe computer, dispozitive de
memorie pentru computere, programe pentru
computer (software descarcabil), software
înregistrat pentru computere, medii (suporturi)
magnetice de date, aparate de procesare a
datelor, fişiere de imagine descărcabile, aviziere
electronice, publicaţii electronice descărcabile,
ecrane fluorescente, aparate de intercomunicare
interfeţe pentru computere, tonomate muzicale,
tonomate muzicale acţionate cu monede,
monitoare (hardware computer), dispozitive
periferice computerizate, plăci imprimate de
circuite, circuite imprimate, programe (jocuri
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pentru computer), cititoare (echipament de
procesare a datelor), cititoare de caractere
optice, scanere (echipamente de procesare
a datelor), carduri smart (carduri cu circuite
integrate ).
37. Servicii de instalare mentenanţă şi reparare
hardware pentru computer, informaţii legate
de reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia maşinăriior,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia maşinăriior şi
echipamentelor de birouri.
41. Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament parcuri de
amuzament, furnizarea instalaţiilor de casino
(jocuri de noroc), servicii de club, jocuri de
noroc, servicii de jocuri furnizate on-line pe
reţea computerizată, închirierea echipamentelor
de jocuri.
42. Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardward-urilor pentru computer, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere, consultant
de software computerizat, design de software
pentru computer, instalare software pentru
computere, mentenanţă software de computer,
actualizarea software-urilor de computer, analiza
software-ului de computer, design de sisteme de
computer, proiectare industrială, găzduirea sit-
urilor web, cercetare ăi dezvoltare pentru alţii.

───────

(210) M 2018 02647
(151) 20/04/2018
(732) NADIA-ELENA DUMITRU, CALEA

13 SEPTEMBRIE NR. 116, BL.
58, SC. 1, ET. 6, AP. 29, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AURUM NOBLE HONEY
ROMANIAN TREASURE

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 26.03.23;
27.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
871C)

(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.
30. Orez, zahăr, miere, sirop de melasă, sare,
muștar, mirodenii.

───────
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(210) M 2018 02648
(151) 20/04/2018
(732) PENGUIN LAB SRL, STR.

MIRASLAU NR. 22, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sweetology Your
guilty pleasure

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro, turcoaz
(Pantone 0921C)

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

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).

───────

(210) M 2018 02649
(151) 20/04/2018
(732) VASILICA-CODRIN MARDAR ,

STR. IOAN SLAVICI, NR. 14, BL.
PB 14/D, AP. 16, JUD. BIHOR,
SÎNMARTIN, BIHOR, ROMANIA

(540)

WeShop Be smart, buy fast

(531) Clasificare Viena: 10.03.11; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unei mari varietăți de produse: alimentare, de
brutărie, de patiserie, de cofetărie, alimentare
bio, alimentare tradiţionale, menaj, curățenie,
cosmetice, produse pentru bebeluși, birotică și
papetărie, mâncăruri preparate pentru consum,
băuturi, băuturi bio, băuturi cu specific tradiţional,
articole pentru cadouri, articole pentru animalele
de companie (exceptând transportul) 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 şi
al emisiunilor de teleshopping, prin intermediul
caselor de comenzi şi orice alte modalităţi de
comercializare (aplicații telefonice), prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, marketing
şi publicitate, organizarea de târguri pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
comenzi online în sectorul vânzării de alimente
(din supermarket, hypermarket, piață), băuturi,
mâncăruri preparate, mâncăruri pentru acasă
şi al restaurantelor cu servire rapidă, servicii
de prezentare de produse, servicii de comerţ
electronic, servicii de furnizare de informaţii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
20/04/2018-23/04/2018

despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare.
39. Servicii de înmagazinare, depozitare,
ambalare şi împachetare, transport, distribuţie,
livrare la domiciliul sau destinația aleasă de client
a unei mari varietăți de produse: alimentare, de
brutărie, de patiserie, de cofetărie, alimentare
bio, alimentare tradiţionale, menaj, curățenie,
cosmetice, produse pentru bebeluși, birotică și
papetărie, mâncăruri preparate pentru consum,
băuturi, băuturi bio, băuturi cu specific tradiţional,
articole
pentru cadouri, articole pentru animalele de
companie (transport).

───────

(210) M 2018 02650
(151) 20/04/2018
(732) SC URSARA SOUND SRL, STR.

VASILE LUPU NR. 7, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SOUND HOUSE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 24.17.12;
26.05.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2018 02651
(151) 20/04/2018
(732) CREDIT FIX IFN SA, BD. UNIRII

NR. 16, ET. 4, CAMERA 4130,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040035,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Credit Fix PRIETEN
IN MOMENTE CHEIE

(531) Clasificare Viena: 14.05.02; 14.05.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 02652
(151) 20/04/2018
(732) ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEŢUL
SUCEAVA, SFÂNTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

SPARTA

(531) Clasificare Viena: 23.05.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 02653
(151) 20/04/2018
(732) ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEŢUL
SUCEAVA, SFÂNTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

SCORILO

(531) Clasificare Viena: 03.01.24; 04.03.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2018 02654
(151) 20/04/2018
(732) SFATUL MEDICULUI.RO SRL, BD.

PIERRE DE COUBERTIN NR. 3-5,
OFFICE BUILDING, CAMERA 6RE,
ET. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

SfatulMedicului.ro

(531) Clasificare Viena: 24.13.22; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#B61E23), alb (HEX=#FFFFFF),
negru (HEX=#000002)

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

5. Produse farmaceutice, sanitare şi de uz
medical, suplimente dietetice, plasturi.
9. Aparate si instrumente ştiintifice, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă şi didactice,
echipamente de prelucrare a datelor, dispozitive
pentru stocare de date, software pentru
calculatoare, aplicații software, software
educaţional, software interactiv.
35. Publicitate, servicii de marketing şi
promovare, analiză de afaceri, cercetare si
servicii de informare comercială, servicii de
informare a consumatorilor.
41. Servicii educative şi instructive, servicii
de educaţie, publicare de jurnale educaţionale
online, servicii educative pentru adulţi, servicii
educaţionale asistate pe calculator, servicii de
instruire şi formare, servicii de formare, servicii
de instruire, servicii educaţionale online, servicii
educative în domeniul sănătăţii, instruire în
domeniul asistenţei medicale şi al nutriţiei,
servicii educaţionale online în aria sănătăţii.
42. Servicii ştiintifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială, servicii de creare şi dezvoltare a
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
servicii de cercetare în domeniul medical,
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
exploatare de date, actualizare şi întreţinere de
software şi programe de calculator.
44. Servicii medicale, servicii de consultanţă
în domeniul medical, oferire de informaţii în
domeniul sănăţii, în mediul online, consultanţă
şi servicii de informare furnizate pe Internet în
domeniul medical.

───────
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(210) M 2018 02655
(151) 20/04/2018
(732) SFATUL MEDICULUI.RO S.R.L.,

B-DUL PIERRE DE COUBERTIN
NR. 3-5, OFFICE BUILDING,
CAMERA 6RE, ET. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 24.13.01; 24.13.22;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#B61E23), alb (HEX=#FFFFFF)

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

5. Produse farmaceutice, sanitare si de uz
medical, suplimente dietetice, plasturi.
9. Aparate si instrumente stiintifice, de
masurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranta si didactice,
echipamente de prelucrare a datelor, dispozitive
pentru stocare de date, software pentru
calculatoare, aplicații software, software
educational, software interactiv.
35. Publicitate, servicii de marketing si
promovare, analiza de afaceri, cercetare si
servicii de informare comercială, servicii de
informare a consumatorilor.
41. Servicii educative şi instructive, servicii
de educaţie, publicare de jurnale educaţionale
online, servicii educative pentru adulţi, servicii
educaţionale asistate pe calculator, servicii de
instruire şi formare, servicii de formare, servicii
de instruire, servicii educaţionale online, servicii
educative în domeniul sănătăţii, instruire în
domeniul asistenţei medicale şi al nutriţiei,
servicii educaţionale online în aria sănătăţii.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială, servicii de creare şi dezvoltare a
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
servicii de cercetare în domeniul medical,
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
exploatare de date, actualizare şi întreţinere de
software şi programe de calculator.
44. Servicii medicale, servicii de consultanţă
in domeniul medical, oferire de informatii în
domeniul sănătăţii, în mediul online, consultanţă
şi servicii de informare furnizate pe internet în
domeniul medical.

───────

(210) M 2018 02656
(151) 20/04/2018
(732) PANIS GRANUM AG SRL, STR.

ELENA CUZA NR. 0, BL. T7, SC.
A, ET. 1, AP. 6, JUD. ARGES,,
CURTEA DE ARGEȘ, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

MANEA BRUTARUL
PÂINE BUNĂ, CA PE

VREMURI -DE LA 1780-

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.01.01; 08.01.01; 08.01.03

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, glazuri comestibile, băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, de
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, produse de patiserie şi produse de
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cofetărie, glazuri comestibile, băuturi pe bază de
cafea, cacao, ciocolată sau ceai (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie şi
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pâine, produse de brutărie,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, servicii de
restaurant.

───────

(210) M 2018 02657
(151) 21/04/2018
(732) DANIELA RROKU, STR.

ÎMPĂRATUL TRAIAN NR. 53, AP.
84, JUD. BISTRITA-NĂSĂUD ,
BISTRITA, 420145, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
COSMETICOM

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

35. Comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptand
transportul) pentru a permite clienţilor saăle
vadă şi să le achizitioneze cât mai comod,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, furnizarea de bunuri şi
servicii a unei pieţe comerciale on-line
pentru cumpărători şi vânzători, administrarea
afacerilor şi servicii asociate magazinelor de
comerţ cu amănuntul sau en-gros, gestiunea
afacerilor de comerţ cu amănuntul sau en-
gros pentru terţi, servicii de comerţ cu
amănuntul sau en-gros, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau en-gros,
servicii de amenajare vitrine şi produse pentru
magazinele de vânzare cu amănuntul sau
en-gros, servicii de centre comerciale cu
comercializare cu amănuntul sau en-gros în

legătura cu vanzarea alimentelor, mâncărurilor,
băuturi alcoolice şi nealcoolice, articole pentru
magazinele de mâncăruri sănătoase, produse
sanitare, farmaceutice, cosmetice, parfumerie,
medicamente, articole de menaj, bunuri şi
ustensile pentru uz casnic şi pentru bucătarie,
produse şi preparate pentru spălat şi curăţat,
articole pentru magazinele de fierărie şi menaj
precum şi de aparatură hardware, articole pentru
magazinele de bricolaj, articole de grădină,
accesorii de masini, biciclete, motociclete,
mobilă, articole de camping, computere,
software de computere, echipament şi aparatură
electronică pentru consumatori, aplicaţii electrice
şi aplicaţii electrice pentru menaj, echipament
multimedia, accesorii multimedia, echipamente
de telecomunicaţie, jucării, articole de legătorie
şi materiale imprimate, furnituri pentru birou,
furnituri pentru meserii, decorare, furnituri pentru
şcoală şi decoratiuni, produse din tutun,
îmbrcăminte, încălţăminte şi accesorii, textile
pentru menaj, articole de mercerie, galanterie,
accesorii pentru călătorii, articole pentru scopuri
de recreere, echipamente pentru sport şi fitness,
furnituri pentru animale, aparate fotografice,
articole fotografice şi echipament fotografic,
bijuterii şi ceasuri, publicitate, publicitate
pentru terţi pe internet, gestionarea afacerilor
comerciale, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii asociate magazinelor de vânzări cu
amănuntul sau en-gros, servicii asociate vânzării
cu amănuntul sau en-gros prin intermediul
unei reţele computerizate, comenzi on-line,
precum şi vânzări on-line en-gros sau cu
amănuntul, servicii privind prezentarea generală
a marfurilor şi produselor terţilor, răspândirea
publicităţii prin intermediul reţelelor electronice
de comunicaţii on-line, asigurarea unei baze
de date computerizate cuprinzând produse şi
servicii oferite de terţi ce poate fi cercetată on-
line,în vedererea promovării, asigurarea unui
ghid de comenzi on-line, pentru localizarea,
organizarea şi prezentarea produselor şi
serviciilor terţilor on-line, asigurarea unei
varietăţi mari de informatii comerciale de interes
general prin intermediul reţelelor computerizate,
organizarea de vânzări la licitaţii, servicii
privind vânzările la licitaţie, o adunare a
produselor terţilor pentru scopuri de prezentare,
cumpărare şi vânzare, prezentarea produselor
pe medii de comunicare pentru comercializare cu
amănuntul sau en-gros, consiliere şi informare
comercială şi de afaceri, promovarea vânzărilor
pentru alţii, organizarea de expoziţii cu scopuri
comerciale şi de publicitate, organizarea de
târguri cu scopuri comerciale şi de publicitate,
studii de marketing şi analiza pieţii, cercetări
de marketing, relaţii publice, organizarea de
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tranzacţii comerciale pentru alţii şi în contextul
comerţului electronic, publicarea de materiale
imprimate şi în format electronic pentru scopuri
de publicitate, dezvoltarea măsurilor de reţinere
a clienţilor sub aspect de publicitate şi de
marketing, lucrări de birou şi de publicitate
pentru programele de reţinere a clienţilor,
distribuire de materiale publicitare, mediere
comercială şi contacte de afaceri, inclusiv on-
line, publicitate prin poşta directă (broşuri,
fluturaşe, imprimate, eşantioane), servicii de
primire a comenzii, servicii de facturare în
contextul comerţului electronic şi aranjarea
de contracte pentru cumpărarea şi vânzarea
produselor, servicii de import şi export, servicii
de consiliere și consultanță referitoare la agenții
de import-export, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul.

───────

(210) M 2018 02658
(151) 22/04/2018
(732) EUROTIGLA SRL, STR. AUREL

VLAICU NR. 144, DEPOZITUL
NR.2, JUD. CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

EUROTIGLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 07.03.11; 07.01.24; 26.02.07

(591) Culori revendicate:bleu
(HEX=#33a7de), gri (HEX=#7a7a7a)

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

19. Acoperișuri din țiglă, nemetalice.
───────

(210) M 2018 02659
(151) 22/04/2018
(732) Irina Ciochina, STR. CIPRIAN

PORUMBESCU NR. 15, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700115, IAȘI, ROMANIA

(540)
Cașurdă

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

29. Lapte și produse lactate.
───────

(210) M 2018 02660
(151) 23/04/2018
(732) AHMED DAVID ALTUNCI, ŞOS.

MIHAI BRAVU NR. 219, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AIR LUX

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

3. Deodorant de cameră, balsam de rufe,
înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumuri, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice, loțiuni pentru
păr, pastă de dinți.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanti, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, deodorant de cameră (preparat pentru
purificarea aerului), balsam de rufe.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 02661
(151) 23/04/2018
(732) AHMED DAVID ALTUNCI, ŞOS.

MIHAI BRAVU NR. 219, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GIZLI BAHCE

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

3. Deodorant de cameră, balsam de rufe,
înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumuri, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice, loțiuni pentru
păr, pastă de dinți.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanti, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, deodorant de cameră (preparat pentru
purificarea aerului), balsam de rufe.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02670
(151) 23/04/2018
(732) KÖBLÖS CSABA, STR. VÉRCSE

NR. 3, SZIGETSZENTMIKLÓS,
2310, UNGARIA

(540)
Villa Regis

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

33. Vin, vin roşu, vin alb, vin spumant, vinuri
dulci, vinuri roze, băuturi alcoolice (cu excepţia
berii).

───────

(210) M 2018 02671
(151) 23/04/2018
(732) IZABELLA BALAZS , STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 14, AP.
13, JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(540)
BELLA RESTAURANT

& MOTEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 02672
(151) 23/04/2018
(732) MIHAELA STOINESCU, STR.

DEMOCRAŢIEI NR. 39, JUD.
PRAHOVA, BĂICOI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Porto-Gallo ROTISSERIE
PORTUGAISE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 25.01.19;
09.01.10; 27.05.01; 27.05.02; 03.07.03;
03.07.24; 05.09.15; 05.09.21

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru,
gri, roz, verde, alb
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02673
(151) 23/04/2018
(732) S.A.I. GLOBINVEST S.A., STR.

UNIVERSITĂŢII NR. 3, AP. 23, JUD.
CLUJ
, CLUJ NAPOCA, 3400 , CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

GI GLOBINVEST

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.04.18;
27.05.07; 27.05.22; 01.05.01; 01.05.02;
01.05.04

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentare de servicii,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, informaţii de afaceri comerciale,
anchete de afaceri comerciale, cercetarea
afacerilor comerciale, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, servicii de
comparare a preţurilor.
36. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentare de servicii,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, informaţii de afaceri comerciale,
anchete de afaceri comerciale, cercetarea
afacerilor comerciale, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, servicii de
comparare a preţurilor.

───────
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(210) M 2018 02674
(151) 23/04/2018
(732) S.C. TOP MOBIL GSM ADDICT

S.R.L., STR. CONSTANTIN
BREZEANU NR. 3A, BL. 25, SC.
A, ET. P, AP. 1, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
VIGAFON

(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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02675
(151) 23/04/2018
(732) MANIER STORE SRL , STR.

SĂRĂRIE NR. 222, 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)

MANIER

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2018 02676
(151) 23/04/2018
(732) S.C. WORLD LIFE WEB S.R.L.,

BD. GEN. ION DRAGALINA NR.
27, ET. 1, BIROU 14, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

DYCO DYNAMIC CONTRACT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.15.09

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

clase:
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 02677
(151) 23/04/2018
(732) SC KNOW HOW SYSTEMS SRL,

STR. AUREL VLAICU NR. 100,
JUD. SATU MARE, SATU MARE,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

KHS KNOW-HOW SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

clase:
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.

───────

(210) M 2018 02678
(151) 23/04/2018
(732) LUMINITA VELCIU, STR.

LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
7, BL. G2, SC. A, ET. 3, AP.
97, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
RECURS LA MORALA

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

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

───────

(210) M 2018 02679
(151) 23/04/2018
(732) AVANTERA SRL, CALEA

BUCURESTILOR, NR. 74, AP. 21,
JUD. ILFOV, OTOPENI, 075100,
ILFOV, ROMANIA

(540)
ScanZitive

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

42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

───────
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(210) M 2018 02680
(151) 23/04/2018
(732) LORA COSMETIC SRL, STR.

WALTER MĂRĂCINEANU 103, SC.
C, AP. 2, ET.4, JUDEŢUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(540)
BASE ONE SILCARE

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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 02682
(151) 23/04/2018
(732) PETRICĂ PĂUN, ALEEA

LIVEZILOR NR. 12, BL. 30, SC. 2,
AP. 21, SECTOR 5, 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)

FORMULE

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08

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

12. Vehicule cu roți, carturi (vehicule), biciclete,
trotinete cu pedale (vehicule), tricicluri, vehicule
terestre acționate cu pedale.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, regruparea în avantajul terţilor a unor
produse diverse (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de import-export, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2018 02683
(151) 23/04/2018
(732) S.C. BEST S.R.L., STR.

TRANSILVANIEI NR. 6, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
DON FICU

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

29. Amestecuri de snack-uri constând din fructe
deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, gustări pe bază de alune, gustări pe
bază de fructe, gustări pe bază de cartofi, gustări
pe bază de brânză, gustări pe bază de fructe
uscate, gustări pe bază de fructe confiate, gustări
pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, chips-uri de cartofi, gustări
(snack foods) pe bază de fructe, legume, brânză,
carne, nuci, nuci preparate, seminţe comestibile,
gustări din cartofi fabricate prin procedee de
extrudare si peletizare si prin alte procedee de
producţie.
30. Orez expandat, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), gustări din
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porumb expandat cu gust de brânză, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat
legate cu zahăr (okoshi), snacks-uri crocante,
biluțe de brânză (snackuri), snacksuri din grâu
extrudat, snacksuri răsucite cu gust de brânză,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
snack-uri preparate din făină de cartofi, pufuleți
de brânză, batoane de cereale și batoane
energizante, cereale,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, gustări
din tortilla, gustări din porumb, sosuri pentru
gustări, gustări extrudate care conțin porumb,
gustări rapide preparate cu grâu, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de orez, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate
din musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări tip prăjitură din orez, gustări pe bază
de cereale, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări pe bază de müsli, gustări
alimentare din porumb sub formă de inele,
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
gustări din tapiocă, manioca, orez, porumb,
grâu sau alte cereale produse prin procedee de
extrudare sau peletizare pentru gustări, biscuiti
săraţi si covrigi săraţi, batoane de musli constând
predominant din nuci, fructe uscate, grăunţe de
cereale prelucrate.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, furnizare
de informaţii comerciale privind produsele din
indexuri baze de date, în care se poate căuta, cu
informaţii, inclusiv text, documente electronice,
baze de date, informaţii grafice şi audiovizuale,
prin intermediul reţelelor de calculator şi globale,
regruparea în avantajul terților a amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
și fructe cu coajă lemnoasă procesate, gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază de
brânză, gustări pe bază de fructe uscate, gustări
pe bază de fructe confiate, gustări pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, chips-uri de cartofi, gustări

(snack foods) pe bază de fructe, legume, brânză,
carne, nuci, nuci preparate, seminţe comestibile,
gustari din cartofi fabricate prin procedee de
extrudare si peletizare si prin alte procedee
de productie, orez expandat, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
gustări din porumb expandat cu gust de brânză,
gustări alimentare fabricate din porumb sub
formă expandată, prăjituri din mei sau
boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), snacks-uri crocante, biluțe de brânză
(snackuri), snacksuri din grâu extrudat,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, produse
snacks preparate pe bază de porumb, snack-uri
preparate din făină de cartofi, pufuleți de brânză,
batoane de cereale și batoane energizante,
cereale, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
gustări din tortilla, gustări din porumb, sosuri
pentru gustări, gustări extrudate care conțin
porumb, gustări rapide preparate cu grâu, gustări
pe bază de grâu, gustări pe bază de orez,
gustări rapide preparate din grâu, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate din
porumb, gustări tip prăjitură din orez, gustări pe
bază de cereale, gustări rapide preparate din
grâu integral, gustări pe bază de müsli, gustări
alimentare din porumb sub formă de inele,
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
gustări să rate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
gustări din tapioca, manioca, orez, porumb,
grâu sau alte cereale produse prin procedee de
extrudare sau peletizare pentru gustări, biscuiţi
săraţi şi covrigi săraţi, batoane de musli constând
predominant din nuci, fructe uscate, grăunţe
de cereale prelucrate (exceptând trasportul),
pentru a permite clientilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
realizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare.

───────
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(210) M 2018 02684
(151) 23/04/2018
(732) S.C. BEST S.R.L., STR.

TRANSILVANIEI NR. 6, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
NATURROS

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

29.  Amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, gustări pe bază de alune, gustări pe
bază de fructe, gustări pe bază de cartofi, gustări
pe bază de brânză, gustări pe bază de fructe
uscate, gustări pe bază de fructe confiate, gustări
pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, chips-uri de cartofi, gustări
(snack foods) pe bază de fructe, legume, brânză,
carne, nuci, nuci preparate, seminţe comestibile,
gustări din cartofi fabricate prin procedee de
extrudare si peletizare si prin alte procedee de
producţie.
30. Orez expandat, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), gustări din
porumb expandat cu gust de brânză, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat
legate cu zahăr (okoshi), snacks-uri crocante,
biluțe de brânză (snackuri), snacksuri din grâu
extrudat, snacksuri răsucite cu gust de brânză,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
snack-uri preparate din făină de cartofi, pufuleți
de brânză, batoane de cereale și batoane
energizante, cereale,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, gustări
din tortilla, gustări din porumb, sosuri pentru
gustări, gustări extrudate care conțin porumb,
gustări rapide preparate cu grâu, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de orez, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate
din musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări tip prăjitură din orez, gustări pe bază
de cereale, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări pe bază de müsli, gustări
alimentare din porumb sub formă de inele,

gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
gustări din tapiocă, manioca, orez, porumb,
grâu sau alte cereale produse prin procedee de
extrudare sau peletizare pentru gustări, biscuiti
săraţi si covrigi săraţi, batoane de musli constând
predominant din nuci, fructe uscate, grăunţe de
cereale prelucrate.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, furnizare
de informaţii comerciale privind produsele din
indexuri baze de date, în care se poate căuta, cu
informaţii, inclusiv text, documente electronice,
baze de date, informaţii grafice şi audiovizuale,
prin intermediul reţelelor de calculator şi globale,
regruparea în avantajul terților a amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
și fructe cu coajă lemnoasă procesate, gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază de
brânză, gustări pe bază de fructe uscate, gustări
pe bază de fructe confiate, gustări pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, chips-uri de cartofi, gustări
(snack foods) pe bază de fructe, legume, brânză,
carne, nuci, nuci preparate, seminţe comestibile,
gustari din cartofi fabricate prin procedee de
extrudare si peletizare si prin alte procedee
de productie, orez expandat, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
gustări din porumb expandat cu gust de brânză,
gustări alimentare fabricate din porumb sub
formă expandată, prăjituri din mei sau
boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), snacks-uri crocante, biluțe de brânză
(snackuri), snacksuri din grâu extrudat,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, produse
snacks preparate pe bază de porumb, snack-uri
preparate din făină de cartofi, pufuleți de brânză,
batoane de cereale și batoane energizante,
cereale, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
gustări din tortilla, gustări din porumb, sosuri
pentru gustări, gustări extrudate care conțin
porumb, gustări rapide preparate cu grâu, gustări
pe bază de grâu, gustări pe bază de orez,
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gustări rapide preparate din grâu, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate din
porumb, gustări tip prăjitură din orez, gustări pe
bază de cereale
, gustări rapide preparate din grâu integral,
gustări pe bază de müsli, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, gustări să
rate gata de mâncat, preparate din griș de
porumb format prin extruziune, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci
și fructe uscate (produse de cofetărie), gustări
din tapioca, manioca, orez, porumb, grâu sau
alte cereale produse prin procedee de extrudare
sau peletizare pentru gustări, biscuiţi săraţi
şi covrigi săraţi, batoane de musli constând
predominant din nuci, fructe uscate, grăunţe
de cereale prelucrate (exceptând trasportul),
pentru a permite clientilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
realizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare.

───────

(210) M 2018 02685
(151) 23/04/2018
(732) S.C. BEST S.R.L., STR.

TRANSILVANIEI NR. 6, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
ZIPPY

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

29. Amestecuri de snack-uri constând din fructe
deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, gustări pe bază de alune, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de brânză, gustări pe bază de
fructe uscate, gustări pe bază de fructe confiate,
gustări pe bază de nucă de cocos, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă, chips-uri de

cartofi, gustări (snack foods) pe bază de fructe,
legume, brânză, carne, nuci, nuci preparate,
seminţe comestibile, gustări din cartofi fabricate
prin procedee de extrudare si peletizare si prin
alte procedee de producţie.
30. Orez expandat, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), gustări din
porumb expandat cu gust de brânză, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), snacks-uri
crocante, biluțe de brânză (snackuri), snacksuri
din grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust de
brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, snack-uri
preparate din făină de cartofi, pufuleți de brânză,
batoane de cereale și batoane energizante,
cereale, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
gustări din tortilla, gustări din porumb, sosuri
pentru gustări, gustări extrudate care conțin
porumb, gustări rapide preparate cu grâu, gustări
pe bază de grâu, gustări pe bază de orez,
gustări rapide preparate din grâu, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate din
porumb, gustări tip prăjitură din orez, gustări
pe bază de cereale, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări pe bază de müsli,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, gustări sărate gata de mâncat,
preparate din griș de porumb format prin
extruziune, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), gustări din tapiocă,
manioca, orez, porumb, grâu sau alte cereale
produse prin procedee de extrudare sau
peletizare pentru gustări, biscuiti săraţi si covrigi
săraţi, batoane de musli constând predominant
din nuci, fructe uscate, grăunţe de cereale
prelucrate.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, furnizare de informaţii comerciale
privind produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, regruparea în avantajul
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terților a amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, gustări pe bază de alune, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de brânză, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de fructe
confiate, gustări pe bază de nucă de cocos,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
chips-uri de cartofi, gustări (snack foods) pe
bază de fructe, legume, brânză, carne, nuci,
nuci preparate, seminţe comestibile, gustari din
cartofi fabricate prin procedee de extrudare si
peletizare si prin alte procedee de productie,
orez expandat, gustări preparate conținând în
principal cereale expandate, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), gustări din
porumb expandat cu gust de brânză, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), snacks-uri
crocante, biluțe de brânză (snackuri), snacksuri
din grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, produse snacks preparate pe bază
de porumb, snack-uri preparate din făină de
cartofi, pufuleți de brânză, batoane de cereale
și batoane energizante, cereale, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, gustări din tortilla,
gustări din porumb, sosuri pentru gustări, gustări
extrudate care conțin porumb, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de orez, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări tip
prăjitură din orez, gustări pe bază de cereale,
gustări rapide preparate din grâu integral, gustări
pe bază de müsli, gustări alimentare din porumb
sub formă de inele, gustări alimentare cu cereale
cu gust de brânză, gustări să
rate gata de mâncat, preparate din griș de
porumb format prin extruziune, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci
și fructe uscate (produse de cofetărie), gustări
din tapioca, manioca, orez, porumb, grâu sau
alte cereale produse prin procedee de extrudare
sau peletizare pentru gustări, biscuiţi săraţi
şi covrigi săraţi , batoane de musli constând
predominant din nuci, fructe uscate, grăunţe
de cereale prelucrate (exceptând trasportul),
pentru a permite clientilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
realizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare.

───────

(210) M 2018 02686
(151) 23/04/2018
(732) SC ALISS SHOES SRL, STR.

BRESTEI NR.151, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

ALISS

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

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

───────
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(210) M 2018 02687
(151) 23/04/2018
(732) SC GHEANT IMPEX SRL, STR.

PETRU MAIOR NR. 1, COMUNA
SANMARTIN, JUDEŢUL BIHOR,
SAT SANMARTIN, BIHOR,
ROMANIA

(540)

VINI E PIŮ

(531) Clasificare Viena: 02.07.01; 02.07.02;
02.07.23; 11.03.02; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02688
(151) 23/04/2018
(732) SC ROUTE 66 SPEDITION

SRL, STR. TRAIAN NR. 98,
ETAJ PARTER (HOTEL MARIA,
CORP B2, BIROU 4), JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ROUTE 66 SPEDITION

(531) Clasificare Viena: 24.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
bunurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 02689
(151) 23/04/2018
(732) TEODORA DIANA NEAMTU, STR.

ARIEŞULUI NR. 3, BL. 21A, SC.
B, AP. 37, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550396, SIBIU, ROMANIA

(540)

ZENFEST

(531) Clasificare Viena: 02.01.16; 02.01.17;
02.01.23; 27.05.01; 27.05.02

(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.

───────

(210) M 2018 02690
(151) 23/04/2018
(732) SC BETASIL SRL, COMUNA

ORASU NOU NR. 110, JUDEŢUL
SATU MARE, SAT PRILOG, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

BETASIL

(531) Clasificare Viena: 09.07.21; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX=#F58634), gri (HEX=#737476

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

35. Publicitate, managementul şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02691
(151) 23/04/2018
(732) SC ALMASENAR SRL, STR.

MOHORULUI NR. 1, ET. 7, BL.
139, AP. 118, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SQUISHY

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse diverse, în special
jucării.

───────
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(210) M 2018 02692
(151) 23/04/2018
(732) COMPANIA MUNICIPALĂ

ENERGETICA BUCUREŞTI SA,
BD. OCTAVIAN GOGA NR. 2,
TRONSON 1, ET. 1-2, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

eB HOLDING BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.05; 27.05.12;
27.05.21; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de curăţare şi reparare boilere,
instalare şi întreţinere ţevi, instalare şi reparaţii
pentru instalaţii de încălzire, instalare şi reparare
aparate de răcire, instalare şi reparare aparate
de aer condiţionat, lucrări de instalaţii sanitare,
încărcarea bateriilor de vehicule, instalare şi
reparaţii aparate electronice.
39. Distribuirea de energie, distribuirea de
energie electrică, transport de conducte.
40. Producerea de energie, servicii de sudare.
42. Audit în domeniul energiei, consiliere în
domeniul economiei de energie, efectuare de
studii de proiecte tehnice.

───────

(210) M 2018 02693
(151) 23/04/2018
(732) Pharmaceutical chemical

cosmetic industry ALKALOID
AD Skopje, BLVD. ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(740) SC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. C. A.
ROSETTI, NR. 17, ET. 3, BIROU
314, SECTOR 2, BUCUREŞTI

(540)
CRYPINEO

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

5. Preparate farmaceutice.
───────

(210) M 2018 02694
(151) 23/04/2018
(732) SILVA FARM SRL, STR. CAMIL

RESSU NR. 16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FARMACIA CU TRADITIE 1995

(531) Clasificare Viena: 19.11.01; 19.11.04;
19.11.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.07.11;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu
închis, verde închis, galben

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

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 de uz medical
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente.
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───────

(210) M 2018 02695
(151) 23/04/2018
(732) SC MARGUARD SRL, SAT

SANTANDREI NR.99, JUDEŢUL
HUNEDOARA, SIMERIA,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)
MARGUARD

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

39. Servicii de transport securizat de bunuri şi
persoanee, depozitare.
45. Servicii de investigaţii, de supraveghere, de
pază şi protecţie a bunurilor, a persoanelor
şi colectivităţiilor, servicii ale agenţiilor de
detectivi şi activităţi specifice de detectivistică,
escortă (însoţire), servicii de supraveghere
nocturnă, cercetări şi anchete privind persoanele
dispărute, consultanţă în materie de pază şi
securitate, pază contra incendiilor, servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie sisteme de
pază şi securitate.

───────

(210) M 2018 02697
(151) 23/04/2018
(732) Pharmaceutical chemical

cosmetic industry ALKALOID
AD Skopje, BLVD. ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
ET.3, BIROUL 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI

(540)
CRICEA

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

5. Contraceptive hormonale.

───────

(210) M 2018 02698
(151) 23/04/2018
(732) SILVA FARM SRL, STR. CAMIL

RESSU NR. 16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LABORATORUL
de COSMETICE

(531) Clasificare Viena: 19.11.01; 19.11.04;
19.11.11; 19.11.13; 27.01.01; 27.01.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis, roşu,
portocaliu închis

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar.

───────

(210) M 2018 02699
(151) 23/04/2018
(732) Sofar S.p.A, VIA FIRENZE, 40,

TREZZANO ROSA-MI, 20060,
ITALIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
CLISMASAC

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

5. Produse şi preparate farmaceutice, veterinare
şi sanitare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale şi veterinare, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale şi veterinare pentru
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scopuri de igienă, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale şi veterinare pentru
scopuri terapeutice, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale şi veterinare pentru uz
spitalicesc, aparate şi instrumente medicale
pentru administrarea farmaceuticelor, aparate
şi instrumente medicale care conţin produse/
preparate farmaceutice, dispozitive medicale de
unica folosinţă care conţin produse/preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2018 02700
(151) 23/04/2018
(732) Sofar S.p.A, VIA FIRENZE, 40,

TREZZANO ROSA-MI, 20060,
ITALIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
MASALAX

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

5. Suplimente alimentare de uz medical pentru
oameni şi animale, substanţe şi produse
alimentare dietetice adaptate de uz medical
sau veterinar, substanţe şi produse alimentare
dietetice care nu sunt destinate uzului
medical sau veterinar, extracte de plante
pentru scop medicinal, suplimente alimentare
naturale, dietetice, suplimente alimentare
naturale adaptate pentru uz medical şi veterinar,
suplimente alimentare naturale, nu pentru uz
medical şi veterinar, substanţe şi produse
alimentare dietetice pentru bebeluşi, suplimente
alimentare pentru bebeluşi, produse alimentare
funcţionale şi nutraceutice pentru utilizare
ca suplimente alimentare, produse alimentare
funcţionale şi nutraceutice adaptate pentru
uz medical, produse alimentare funcţionale şi
nutraceutice, nu pentru uz medical.

───────

(210) M 2018 02701
(151) 23/04/2018
(732) SOS-Kinderdorf,

STAFFLERSTRASSE 10A,
INNSBRUCK, 6020, AUSTRIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SOS SATELE COPIILOR

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie în
care sunt incluse periodice şi broşuri, afişe
(postere), calendare, cărţi, fluturaşi publicitari,
buletine informative, prospecte, autocolante
(articole de papetărie), broşuri, reviste (publicaţii
periodice), carduri (din hârtie sau carton),
fotografii imprimate, articole de papetărie,
articole de birou (cu excepţia mobilelor), material
didactic (cu excepţia aparatelor), saşose de
hârtie sau plastic, orare imprimate.
21. Produse de artizanat, în special produse de
olărit, lut şi ceramică.
35. Strângere de fonduri şi sponsorizare,
publicitate, căutarea de sponsorizare, servicii
de planificare pentru publicitate, distribuire de
materiale publicitare (pliante şi material tipărit),
servicii de intermediere între voluntarii calificati şi
organizatiile non profit.
36. Servicii financiare, în special sponsorizare
(financiară), management financiar, strângere
de fonduri (caritabile), organizarea colectelor,
servicii de închiriere, în special închirierea
proprietăţilor imobiliare cum ar fi case şi
apartamente, pentru utilizare permanentă sau
temporară.
41. Educaţie şi instruire, în special a copiilor şi
a tinerilor, furnizare de instruire şi de formare
continuă, în special informaţii în materie de
educaţie, activităţi sportive şi culturale, educaţie
vocaţională pentru tineri, servicii de tabere de
vară (divertisment), furnizare de instalaţii de
recreere, instruirea asistentelor maternale şi/
sau a asistenţilor paternali pentru asistenţă
şi managementul locuintelor comune/comunale,
organizarea de cluburi pentru copii şi tineret
(divertisment).
43. Asigurarea de cazare (temporară) şi hrană
pentru copii şi tineri, furnizare de spaţii special
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amenajate pentru îngrijirea copiilor şi a tinerilor,
furnizare de centre comunitare pentru adunări şi
întâlniri sociale (spaţiu), furnizarea de cazare în
unitati de tip familial de tipul caselor pentru copii,
tineri şi adulti şi reşedinte comunale.
44. Servicii medicale, îngrijiri de igienă pentru
oameni, servicii de consiliere medicală, servicii
medicale, terapeutice şi psihologice, asistenţă
şi îngrijiri medicale, terapeutice şi psihosociale,
servicii de agricultură şi horticultură, în special
cultivarea plantelor şi grădinărit.

───────

(210) M 2018 02702
(151) 23/04/2018
(732) SC BANCA TRANSILVANIA SA,

STR. GEORGE BARIŢIU NR. 8,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BT ACADEMIA BT

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 09.07.22; 20.05.25; 24.01.05;
24.01.15

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

(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 pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, discuri
de vinil, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare, software pentru
computere, aparatură didactică audiovizuală,

bancomate (ATM), genţi adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporţuri pentru placate negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate şi
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoane inteligente, şnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de nemorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele,
tablete, maşini de dictare (dictating machine),
busole, unităţi de disc pentru calculatoare,
tonuri de apel descărcabile pertru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, DVD playere,
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afisaj electronic,
publicaţii electronice, descărcabile, cititoare
de cărţi electronice, tablete electronice
interactive, carduri magnetice codate, brăţări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căşti de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfeţe pentru
calculatoare, tonomate, muzicale, automate
muzicale acţionate de fise (tonomate), tonomate
pentru calculatoare, laptopuri, lasere, nu
ceie pentru scopuri medicale, magneţi, lupe
(optică), compasuri, busole marine, carduri de
memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile, telefoane celulare,
modemuri, maşini de numărat şi sortat
bani, aparate de monitorizare, alteie decât
cele pentru scopuri medicale, mmonitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
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(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri, suporturi pentru mouse, calculator
tip notebook, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), calculatoare de buzunar,
playere media portabile, imprimante pentru
utilizarea împreună cu calculatoarele, folii de
protecţie adaptate pentru ecranele de calculator,
folii de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, radiouri, scanere (echipamente de
procesare a datelor), dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), huse pentru
laptopuri, inele inteligente, ochelari inteligenţi,
telefoane inteligente, ceasuri inteligente, tocuri
pentru ochelari, lanţuri pentru ochelari, fluiere
pentru sporturi, echere pentru măsurare,
casetofoane portabile, ochelari de soare,
calculatoare tip tablete, materiale didactice,
roboţi de învăţare, receptoare de telefon, aparate
de telefon, calculatoare client subţire (thin client),
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului,
unităţi flash USB, casete video, casete cu jocuri
video, calculatoare portabile.
16. Tipărituri, fotografii, articole de papetărie
şi de birou, cu excepţia mobilei, materiale
didactice şi educative, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
adezive pentru papetărie su de uz casnic,
adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de uz
casnic, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitaţii (papetărie), table
aritmetice, tabla înmulţirii, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bancnote,
bannere din hârtie, şine de legare (legatul
cărţilor), suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, dulapuri pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri, cartele, carcase
pentru ştampile (sigilii), cataloage, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou,
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, pungi conice
din hârtie, cordoane pentru legătorie, cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie), învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate
sau nu, blocuri de desen, ace pentru panou
de plută, piuneze, planşete pentru desen,

materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, peniţe pentru desen,
rigle pentru desen: duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, gravuri, dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru birou, plicuri (papetărie),
produse de radiere, şabloane pentru ştergere,
dosare (rechizite de birou), fluturaşi publicitari,
mape pentru hârtii, dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic, paste pentru papetărie sau de uz
casnic, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), dispozitive de etichetare
manuale, suporturi pentru ştampile (sigilii),
suporturi pentru carneţele de cecuri, etichete
din hârtie sau carton, registre (cărţi), tăvi
pentru scrisori, bibliorafturi pentru manipularea
foilor detaşabile, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
umezitoare (rechizite de birou), umezitoare
pentru suprafeţele gumate (rechizite de birou),
clipsuri pentru bani, felicitări muzicale, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, perforatoare de
birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
carnete de notiţe (papetărie), suporturi pentru
pagini, broşuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie),
cleme pentru hârtie, hârtie luminiscentă, clipsuri
pentru stilouri, penare, cutii pentru stilouri,
materiale pentru ştergerea stiloului: maşini de
ascuţit creioane, electrice sau neelectrice, mine
de creion, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, ascuţitori de creioane, electrice sau
neelectrice, creioane, suporturi pentru stilouri,
stilouri (rechizite de birou), publicaţii periodice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustraţii, timbre poştale, cărţi poştale, postere,
orare tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, plăci cu denumiri de firme din
hârtie sau carton, suporturi pentru ştampile,
ştampile (sigilii), suporturi pentru stilouri şi
creioane, prese de capsare (rechizite de birou),
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, hârtii transparente (papetărie), tăvi
pentru sortarea şi numărarea banilor, caractere
(numere şi litere), hârtie de împachetat, hârtie de
ambalat, suporturi pentru fixarea instrumentelor
de scris, tabliţe de scris, cărţi de scris sau de
colorat, hârtie de scris, instrumente de scris.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenţie de publicitate,
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închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(funcţii de birou), servicii de reamintire a
programărilor (funcţii de birou), postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor comerciale, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
informaţii în domeniul afacerilor, furnizarerea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, demonstraţii cu produse, proiectarea
de materiale publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, reproducerea
documentelor, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
închiriere de echipamente şi maşini de
birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, publicitate exterioară, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, publicarea
de texte publicitare, închirierea de material
publicitar, publicitate radio.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), educaţie de tip şcoală cu
internat, antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, informaţii
despre educaţie, examinări referitoare la
educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,

informaţii despre divertisment, producţii de
film, altele decât filmele publicitare, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi sustinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
în scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, furnizarea facilităţilor de
recreere, informaţii despre posibilităţile de
recreere, organizarea şi susţinerea de seminarii,
subtitrare, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, traducere, meditaţii, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), organizarea şi sustinerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte.

───────

(210) M 2018 02703
(151) 23/04/2018
(732) TEODOR GIURGIU, STR.

CARDINAL IULIU HOSSU NR. 62,
JUD. SATU MARE, SATU MARE,
440045, SATU MARE, ROMANIA

(540)
CRAMA TEODOR

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

33. Vin.
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
20/04/2018-23/04/2018

(210) M 2018 02704
(151) 23/04/2018
(732) SC D-TOYS SRL, STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 2,
SFANTU GHEORGHE, JUD.
COVASNA, COVASNA, COVASNA,
ROMANIA

(540)
HUHU

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

28. Jocuri.
───────

(210) M 2018 02705
(151) 23/04/2018
(732) TEODOR GIURGIU, STR.

CARDINAL IULIU HOSSU NR.
62, JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, 440045, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
CRAMA TEODOR

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

33. Vin.
───────

(210) M 2018 02706
(151) 23/04/2018
(732) TEODOR GIURGIU, STR.

CARDINAL IULIU HOSSU NR.
62, JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, 440045, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

CT CRAMA TEODOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.19; 27.05.22

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

33. Vin.
───────

(210) M 2018 02707
(151) 23/04/2018
(732) DIEMER SRL, STR. LEMNARILOR

NR. 14, AP. 23, JUDEȚUL
HARGHITA, ODORHEIU-
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

signature ORGANIC
AND SAFE COSMETICS

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:gri (Pantone Cool
Gray 9 C), verde (Pantone 7490 C),
negru
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(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.
40. Tratament de materiale.

───────

(210) M 2018 02708
(151) 23/04/2018
(732) S.C. LUX-RO S.R.L., STR. POSTEI

NR. 9, JUDEȚUL BOTOȘANI,
BOTOȘANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 20.05.07;
24.13.01; 24.13.14; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2018 01216
(151) 12/02/2007
(732) A.I.A. AGRICOLA ITALIANA

ALIMENTARE S.p.A., PIAZZALE
APOLLINARE VERONESI, 1
, SAN MARTINO BUON ALBERGO
(VERONA), 37036, ITALIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540) MONTORSI F. & F.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, ouă.

───────
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