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Cereri Mărci publicate în 27/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01432 20/03/2018 BOGDAN TELICEANU CORTEC C

2 M 2018 01433 20/03/2018 BOGDAN TELICEANU CORTECH

3 M 2018 01434 20/03/2018 BOGDAN TELICEANU Zefir

4 M 2018 01435 20/03/2018 BOGDAN TELICEANU Clarific

5 M 2018 01678 20/03/2018 BODEGA PIETROASA SRL VIN BAG IN BOX PREMIUM 3-5
LITRI

6 M 2018 01685 20/03/2018 SC HONEST GENERAL
TRADING SRL

+Plus

7 M 2018 01714 20/03/2018 FERTINOVA SRL ECOSOL

8 M 2018 01748 20/03/2018 Daliro SRL DIODA

9 M 2018 01821 20/03/2018 GLOBAL FX NETWORK SRL ALC MOBILE

10 M 2018 01822 20/03/2018 VEACESLAV VLAS LOFT locuinte moderne cu
design inovativ, industrial si fara
facturi la incalzire

11 M 2018 01823 20/03/2018 EUROSERVICE TECHNOLOGY
SRL
LILIANA STOICA

Pentru un curăţat impecabil,
alege AQUA!

12 M 2018 01825 20/03/2018 NEXLLE AENA STAR S.R.L. Cereal Crunch Cafe

13 M 2018 01826 20/03/2018 S.C. ''A M C'' S.R.L. CONFORTABLE

14 M 2018 01827 20/03/2018 S.C. ''A M C'' S.R.L. PERSPEKTIVE

15 M 2018 01828 20/03/2018 S.C. ''A M C'' S.R.L. ECONOMIQUE

16 M 2018 01829 20/03/2018 Cătălin-Florin Tatu IF IOANA FLOWERS PASIUNE
DIN 2005

17 M 2018 01830 20/03/2018 CARUL CU BURGERI SRL Carul cu Burgeri

18 M 2018 01832 20/03/2018 SC EISBERG CREAM SRL Eisberg

19 M 2018 01833 20/03/2018 S.C. URBAN MEDIA S.R.L. autoshow

20 M 2018 01834 20/03/2018 PUBLIC RESEARCH S.R.L. foto union

21 M 2018 01835 20/03/2018 KANTINA E PIJEVE GJERGJ
KASTRIOTI SKENDERBEU

GJERGJ KASTRIOTI
SKENDERBEU brandy

22 M 2018 01836 20/03/2018 ALEXE – RESSLER STRAIE BY VANESSA
RESSLER

23 M 2018 01837 20/03/2018 MIHAELA VENORIA PROICEA Ortoclinic
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 01838 20/03/2018 CAMERA DE COMERT SI

INDUSTRIE BRASOV
ÎMPREUNĂ PENTRU AFACERI
DE SUCCES

25 M 2018 01839 20/03/2018 S.C. ENSYCO RO S.R.L. AQUATECHNICA CENTURION

26 M 2018 01840 20/03/2018 SC MARAD INTERNATIONAL
SRL

PLUS ELECTRIC MARAD

27 M 2018 01841 20/03/2018 SC MARAD INTERNATIONAL
SRL

EMARSHOP

28 M 2018 01842 20/03/2018 ALVARIUM TEMESIENSE SRL ALVARIUM TEMESIENSE

29 M 2018 01843 20/03/2018 SC AUR & DYA BARBEQUE
SRL

La jar

30 M 2018 01844 20/03/2018 S.C. ENSYCO RO S.R.L AQUATECHNICA CHAMPION

31 M 2018 01845 20/03/2018 SC ENSYCO RO SRL AQUATECHNICA COMBI

32 M 2018 01846 20/03/2018 SC AUR&DYA BARBEQUE SRL BUNATATI LA JAR

33 M 2018 01847 20/03/2018 SC ENSYCO RO SRL AQUATECHNICA LEADER

34 M 2018 01848 20/03/2018 ANDREI LIVIU CAPRĂ Clinica Dr. Andrei Capra
Implantology & Aestethics

35 M 2018 01849 20/03/2018 SC ENSYCO RO SRL AQUATECHNICA ORION

36 M 2018 01850 20/03/2018 FRAHER DISTRIBUTION SRL CARNIVA

37 M 2018 01851 20/03/2018 PharmaCF Sp. z.o.o. Bond PharmaCF

38 M 2018 01852 20/03/2018 FRAHER DISTRIBUTION SRL Grădinarul

39 M 2018 01853 20/03/2018 FRAHER DISTRIBUTION SRL ZARZ

40 M 2018 01854 20/03/2018 SC ORIENT CERAMIC SRL

41 M 2018 01855 20/03/2018 MARIANA MĂRUNTU Urban Trends

42 M 2018 01856 20/03/2018 SC ENSYCO RO SRL AQUATECHNICA SANIT

43 M 2018 01857 20/03/2018 SC ENSYCO RO SRL AQUATECHNICA STANDARD

44 M 2018 01858 20/03/2018 SC ENSYCO RO SRL AQUATECHNICA SUB

45 M 2018 01859 20/03/2018 SC ENSYCO RO SRL AQUATECHNICA TORNADO

46 M 2018 01860 20/03/2018 SC ENSYCO RO SRL

47 M 2018 01862 20/03/2018 RĂZVAN ENESCU
ROXANA TOMA

Dinţi de zece

48 M 2018 01863 20/03/2018 SC ENSYCO RO SRL AQUATECHNICA TORRENT

49 M 2018 01864 20/03/2018 TREI DION PIZZA SRL HDC DEL CORSO HOTEL

50 M 2018 01865 20/03/2018 SC ENSYCO RO SRL AQUATECHNICA VORT

51 M 2018 01866 20/03/2018 CHIRO LIMITED SRL H HIMSON
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
52 M 2018 01867 20/03/2018 TOTAL MULTIMEDIA

PROJECTS S.R.L.
NAVD

53 M 2018 01868 20/03/2018 WÖRWAG PHARMA
GmbH&CoKG

VAXICUM SPORT

54 M 2018 01869 20/03/2018 NOVO NORDISK FARMA SRL VIAȚA FĂRĂ COMPLICAȚII

55 M 2018 01870 20/03/2018 TREI DION PIZZA SRL Argentinian STEAKHOUSE

56 M 2018 01872 20/03/2018 SC BOUTIQUE DU PAIN
BUCHAREST SRL

14th BY BOUTIQUE DU PAIN
LANE

57 M 2018 01873 20/03/2018 VALENTIN-PETRONIU
TEODORESCU

DIVARO

58 M 2018 01874 20/03/2018 NOVO NORDISK FARMA SRL FĂRĂ COMPLICAȚII

59 M 2018 01875 20/03/2018 SC MLH CREATION FACTORY
SRL

marialuciahohan

60 M 2018 01878 20/03/2018 BROBIZ CUDETOATE SRL La Seral
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(210) M 2018 01432
(151) 20/03/2018
(732) BOGDAN TELICEANU, STR.

GHEORGHE ȚIȚEICA NR.
190B, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CORTEC C

(531) Clasificare Viena: 26.05.04; 27.05.01;
27.05.02

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

9. Aparate şi instrumente de cercetare ştiinţifică
de laborator.
10. Aparate medicale şi chirurgicale, aparate
de diagnosticare, accesorii şi consumabile
medicale, mobilier medical, instrumente
medicale şi chirurgicale.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii de cercetare ştiinţifică în scopuri
medicale.
44. Servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor (examene radiografice şi analize de
sânge).

───────

(210) M 2018 01433
(151) 20/03/2018
(732) BOGDAN TELICEANU, STR.

GHEORGHE ȚIȚEICA NR.
190B, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CORTECH

(531) Clasificare Viena: 26.05.04; 27.05.01;
27.05.02

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

9. Aparate şi instrumente de cercetare ştiinţifică
de laborator.
10. Aparate medicale şi chirurgicale, aparate
de diagnosticare, accesorii şi consumabile
medicale, mobilier medical, instrumente
medicale şi chirurgicale.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii de cercetare ştiinţifică în scopuri
medicale.
44.  Servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor (examene radiografice şi analize de
sânge).

───────

(210) M 2018 01434
(151) 20/03/2018
(732) BOGDAN TELICEANU, STR.

GHEORGHE ȚIȚEICA NR.
190B, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Zefir

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale.
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
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mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de airou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseții pentru oameni.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2018 01435
(151) 20/03/2018
(732) BOGDAN TELICEANU, STR.

GHEORGHE ȚIȚEICA NR.
190B, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Clarific

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 27.05.01;
27.05.02

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi ( materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseții pentru oameni.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2018 01678
(151) 20/03/2018
(732) BODEGA PIETROASA SRL,

STR. UNIRII NR. 1, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, 120266, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

VIN BAG IN BOX
PREMIUM 3-5 LITRI

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 19.07.01;
27.05.02; 27.05.24

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2018 01685
(151) 20/03/2018
(732) SC HONEST GENERAL TRADING

SRL, STR. AGRICULTORI NR.
121, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

+Plus

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.17.05; 24.13.01

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

7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.

───────

(210) M 2018 01714
(151) 20/03/2018
(732) FERTINOVA SRL, STR. INTRAREA

PARFUMULUI NR. 4, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030842,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ECOSOL

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii, compost, gunoi de grajd,
îngrăşăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţă.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

───────

(210) M 2018 01748
(151) 20/03/2018
(732) Daliro SRL, STRADA: NEGRU

VODA, NUMAR: 20, JUDEŢUL
ARGEŞ, CURTEA DE ARGES,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, IF, ROMANIA

(540)

DIODA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.08;
27.05.11

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

clase:
35. Gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
asociate magazinelor de vânzări cu amănuntul,
vânzări on-line, comenzi on-line, precum şi
vânzări on line en-gros sau cu amănuntul,
servicii privind prezentarea generală a mărfurilor
şi produselor, regruparea în avantajul terţilor a
produselor: aparatură, piese și instalații electrice
și electronice, hardware, software, comunicații,
audiovideo, materiale, produse, accesorii și
consumabile electrice și electrocasnice, comerț
online și retail prin magazine specializate al
produselor din clasele 7, 8, 9, și 11, servicii
asociate vânzării cu amănuntul sau en-gross, în
retail respectiv în mediul online

───────
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(210) M 2018 01821
(151) 20/03/2018
(732) GLOBAL FX NETWORK SRL,

ALEEA BARAJUL BICAZ NR. 11,
CAMERA1, 28, 45MP, BL. M33A,
SC. 1, ET. 9, AP. 110, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
ALC MOBILE

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

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

───────

(210) M 2018 01822
(151) 20/03/2018
(732) VEACESLAV VLAS, COMUNA

IPOTEȘTI NR. 1116D, JUDEȚUL
SUCEAVA, SAT IPOTEȘTI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

LOFT locuinte moderne cu
design inovativ, industrial
si fara facturi la incalzire

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.02;
27.05.12; 27.05.15; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, consultanță pentru conducerea
afacerilor, asistență în conducerea
afacerilor, îndrumări în organizarea
și conducerea afacerilor, conducerea
afacerilor comerciale în numeie terților,
consultanță privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, administrarea
afacerilor, transcrierea comunicărilor [lucrări de
birou], servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare a
întalnirilor (lucrări de birou), întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, servicii de
amenajare de vitrine în scopuri publicitare.
36. Asigurări, servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare), administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind afacerile financiare, coordonarea
afacerilor financiare online, servicii financiare
privind afacerile, administrarea afacerilor
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financiare, servicii de afaceri monetare, afaceri
imobiliare, evaluări de imobiliare, evaluări
de proprietăți imobiliare, agenții imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, evaluări privind designul
de cladiri, împrumuturi financiare pentru
amenajarea casei.
37. Construcţii, reparaţii clădiri, deparazitarea
instalaţiilor electrice, servicii de instalaţii de
încălzire centrală, servicii de instalaţii electrice,
întreţinere de instalaţii sanitare, lucrări de
instalaţii sanitare, reparare de instalaţii sanitare,
izolarea instalaţiilor de conducte, curăţarea
instalaţiilor sanitare mobile, construcţii, instalaţii
şi reparaţii subacvatice, instalare de instalaţii
pentru băi, recondiţionarea instalaţiilor de aer
condiţionat, instalare şi întreţinere de instalaţii
fotovoltaice, servicii de deparazitare pentru
instalaţii electrice, construcţii de instalaţii de
stocare subterană, instalaţii pentru sisteme de
evacuare a căldurii, întreţinere şi reparaţii de
instalaţii de încălzire, instalare şi întreţinere de
instalaţii termice solare, întreţinere de instalaţii
de alimentare cu apă, construire de instalaţii
de alimentare cu apă, instalare şi reparaţii
pentru instalaţii de încălzire, întreţinere şi
reparare de instalaţii în clădiri, reparare de
instalaţii de alimentare cu energie, reparare
de instalaţii de alimentare cu apă, construcţie
de instalaţii care recuperează energia valurilor,
readaptare a instalaţiilor de încălzire din
clădiri, recondiţionare, reparare şi întreţinere
a instalaţiilor electrice, lucrări de construcţii
subterane legate de instalaţii sanitare, reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană,
curăţarea instalaţiilor de conducte de alimentare
cu apă, servicii de consiliere cu privire la
întreţinerea instalaţiilor, readaptare a instalaţiilor
de aer condiţionat din clădiri, servicii de instalaţii
şi reparaţii de panouri din sticlă, întreţinere
şi reparare de instalaţii de monitorizare a
încălzirii, întreţinere, reparare şi recondiţionare
de aparate şi instalaţii fotovoltaice, reparare de
instalaţii şi maşini pentru producţia de energie,
servicii de consiliere cu privire la întreţinerea
instalaţiilor de apă şi canal, întreţinere, service
şi reparare de aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică, readaptare a
instalaţiilor de încălzire, de ventilare şi de aer
condiţionat din clădiri, supervizarea construcţiilor
pe şantier, supervizare (conducere) de lucrări de
construcţii, izolarea clădirilor existente, izolare
termică a clădirilor, montarea izolaţiei termice
la clădiri, etanşarea betonului, instalarea de
componente de etanşare împotriva curenţilor
de aer pentru ferestre glisante, aplicarea
de materiale de etanşare antiderapante, de

siguranţă, pentru pardoseli, servicii de etanşare
a găurilor de ventilaţie pentru aer condiţionat,
informaţii în domeniul construcţiilor, furnizare de
informaţii în domeniul construcţiilor, servicii de
informaţii şi consultanţă cu privire la construcţii,
informaţii în domeniul reparaţiilor, furnizare
de informaţii privind demolarea clădirilor,
servicii de demolare, servicii consultative
privind demolarea de clădiri, supravegherea
lucrărilor de demolare a clădirilor, demolare de
construcţii civile, rerostuirea zidăriei, aşezarea
cărămizilor (zidărie), acoperirea lucrărilor de
zidărie de cărămidă, amenajare teritorială pentru
construcţii, amenajare de terenuri (construcţii),
servicii de amenajări de bucătării, servicii de
consiliere privind amenajarea clădirilor.
42. Design arhitectural, design industrial, design
vizual, design grafic, design de mobilier,
proiectarea (designul) spaţiului interior, artă
grafică şi design, servicii de design mobilier,
proiectare (design) de bucătării, servicii de
design arhitectural, servicii de design comercial,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, servicii de design industrial, proiectare
(design) de birouri, design grafic şi industrial,
evaluări tehnice privind designul, servicii
tehnologice privind designul, planificare în
domeniul designului, cercetare în domeniul
designului, consultanţă în materie de design,
design arhitectural pentru decoraţiuni exterioare,
design arhitectural pentru decoraţiuni interioare,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
servicii de design interior şi exterior, dervicii
de design în domeniul arhitecturii, dervicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
consultanţă profesională în materie de design
industrial, servicii de consultanţă în domeniul
designului arhitectural, servicii de consultanţă
în materie de design interior, servicii de
design de materiale textile pentru mobilier,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, furnizarea de informaţii cu privire
la designul industrial, consultanţă profesională
privind designul de bucătării la comandă, servicii
de design interior bazat pe principiile feng
shui, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor şi a mobilierului pentru
design interior, servicii de inflamare privind
combinaţiile de culori, vopsele şi mobilier pentru
design interior, servicii de informare privind
combinaţiile de culori, vopsele şi mobilier
pentru designul de exterior, amenajări interioare
pentru clădiri, consultanţă profesională privind
amenajarea de interior, servicii de consiliere
privind planificarea amplasării sau amenajării
localului.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/03/2018

(210) M 2018 01823
(151) 20/03/2018
(732) EUROSERVICE TECHNOLOGY

SRL, STR. CONSTANTIN
BRÂNCUŞI NR. 2, BL. A11, SC.
1, ET. 4, AP. 18, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030427, ROMANIA
LILIANA STOICA , STR.
CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR.
2, BL. A11, SC. 1, ET. 4, AP.
18, SECTOR 3 , BUCUREŞTI ,
030427 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pentru un curăţat
impecabil, alege AQUA!

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

clase:
1. Substanțe chimice folosite la procesele
de finisare în industria materialelor textile,
compoziții și substanțe chimice și organice
pentru tratamentul pielii și textilelor, agenți
de protecție a țesăturilor, agenți de protecție
a țesăturilor folosiți în curățătorii chimice,
preparate chimice pentru protejarea țesăturilor,
preparate chimice pentru respingerea petelor,
preparate chimice pentru prelucrarea pielii.
3. Preparate pentru spălare, preparate și
produse pentru îngrijirea blănii, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
şampon de covoare, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, soluții pentru scoaterea
petelor (agenți de curățare), detergenți.
5. Preparate pentru combaterea moliilor.
37. Curățarea textilelor, curățarea materialelor,
curățarea pantofilor, întreținerea, curățarea și
repararea blănurilor, întreținerea, curățarea și
repararea pielii, spălarea rufelor, spălarea
țesăturilor, curățare chimică, călcarea rufelor,
călcarea țesăturilor, croitorie (reparații),
curățarea hainelor, curățarea articolelor de
încălțăminte, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale.
40. Colorare, vopsirea și colorarea încălțămintei,
tratamentul materialelor textile, a pieilor și
a blănurilor, finisarea materialelor textile,

tratarea materialelor textile pentru a le conferi
proprietăți antistatice, vopsirea țesăturilor,
croitorie, aplicarea de finisaj textil.

───────

(210) M 2018 01825
(151) 20/03/2018
(732) NEXLLE AENA STAR S.R.L., STR.

SERGENT MAJOR GHEORGE
IORGA NR. 1, BL. 59B, SC.
2, ET. 7, AP. 136, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cereal Crunch Cafe

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.24;
29.01.15; 01.15.21

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

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

───────
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(210) M 2018 01826
(151) 20/03/2018
(732) S.C. ''A M C'' S.R.L., STR.

ROMANA NR. 203, JUD.
COVASNA , HAGIG, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)
CONFORTABLE

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01827
(151) 20/03/2018
(732) S.C. ''A M C'' S.R.L., STR.

ROMANA NR. 203, JUD.
COVASNA , HAGIG, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)
PERSPEKTIVE

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

9.  Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 01828
(151) 20/03/2018
(732) S.C. ''A M C'' S.R.L., STR.

ROMANA NR. 203, JUD.
COVASNA , HAGIG, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)
ECONOMIQUE

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01829
(151) 20/03/2018
(732) Cătălin-Florin Tatu, STR.

PETRU RAREŞ NR. 32, JUD.
BRAŞOV, SAT HARMAN, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

IF IOANA FLOWERS
PASIUNE DIN 2005

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.22; 05.05.20; 05.05.21

(591) Culori revendicate:alb, mov, bej
(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
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 01830
(151) 20/03/2018
(732) CARUL CU BURGERI SRL, STR.

FULGER NR. 9, ET. 1, CAM. 2,
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)

Carul cu Burgeri

(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.
43. Servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2018 01832
(151) 20/03/2018
(732) SC EISBERG CREAM SRL, STR.

PIAŢA ARMELOR NR. 11, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Eisberg

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.07;
02.09.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
179C), roz (Pantone 163C)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 01833
(151) 20/03/2018
(732) S.C. URBAN MEDIA S.R.L.,

STR. MIHAIL PETRESCU NR.
17, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

autoshow

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.15; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 01834
(151) 20/03/2018
(732) PUBLIC RESEARCH S.R.L., STR.

DAVIDESTI NR. 2B, SECTORUL
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

foto union

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

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

───────

(210) M 2018 01835
(151) 20/03/2018
(732) KANTINA E PIJEVE GJERGJ

KASTRIOTI SKENDERBEU, STR.
BAJRAM TUSHA, DURRES, 2005,
ALBANIA

(540)

GJERGJ KASTRIOTI
SKENDERBEU brandy

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 29.01.14;
03.07.02; 24.01.09

(591) Culori revendicate:negru, auriu, roşu,
alb

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

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

(210) M 2018 01836
(151) 20/03/2018
(732) ALEXE – RESSLER, 

STR. MĂRGĂRITARELOR,
NUMAR: 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

STRAIE BY
VANESSA RESSLER

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.06;
27.05.07

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

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

───────

(210) M 2018 01837
(151) 20/03/2018
(732) MIHAELA VENORIA PROICEA,

STR.GHEORGHE
IONESCU SISEŞTI, NUMAR: 128J,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
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)

Ortoclinic

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 03.09.14;
03.09.24

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

3. Creme de uz cosmetic, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
săpunuri nemedicinale, articole de parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice nemedicinale, loțiuni
nemedicinale pentru păr, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportuluilor) 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, vânzari online , publicitate on-
line într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
marketing pe internet.

───────

(210) M 2018 01838
(151) 20/03/2018
(732) CAMERA DE COMERT SI

INDUSTRIE BRASOV, STRADA:
MIHAIL KOGALNICEANU, NUMAR:
18-20, BL. 1K, SC. C-D, JUDEŢUL
BRASOV, , BRAŞOV, 500173,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
ÎMPREUNĂ PENTRU

AFACERI DE SUCCES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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 01839
(151) 20/03/2018
(732) S.C. ENSYCO RO S.R.L., STRADA:

SOSEAUA INDUSTRIALA, NUMAR:
1C, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AQUATECHNICA CENTURION

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.22

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru

tratarea informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de incălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 01840
(151) 20/03/2018
(732) SC MARAD INTERNATIONAL

SRL, JUDEŢUL GALAŢI, COM.
CAVADINESTI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

PLUS ELECTRIC MARAD

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
01.15.03

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
( exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
( site-uri web sau emisiuni de teleshoping ),
servicii de import-export.

───────
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(210) M 2018 01841
(151) 20/03/2018
(732) SC MARAD INTERNATIONAL

SRL, COMUNA CAVADINESTI,
JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)
EMARSHOP

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole agricole
altele decât cele acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, distribuitoare automate.
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografie, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu prelata, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
( exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
( site-uri web sau emisiuni de teleshoping ),
servicii de import-export.

───────

(210) M 2018 01842
(151) 20/03/2018
(732) ALVARIUM TEMESIENSE SRL,

STRADA: MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU, NUMAR: 70, CAMERA
2, SC. A2, AP. 3, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

ALVARIUM TEMESIENSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 03.13.04; 05.01.16; 07.01.24;
26.01.16

(591) Culori revendicate:maro sobru
(Pantone 4625 C); galben (Pantone
123C), maro subtil (Pantone 8021 C)

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

3. Cosmetice si produse de toaletă
nemedicinale, produse si preparate pentru
curăţirea şi îngrijirea părului, produse si
preparate pentru baie și duș , produse
și preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului și a feței, produse și preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor, produse
de parfumerie, deodorante, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit si alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire şi
degresare.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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29. Polen de albine pentru alimentaţie, carne,
pește, păsări și vânat, extracte din carne, fructe
și legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, produse din
miere, produse cu miere, dulciuri cu miere,
lăptișor de matcă, dulciuri cu lăptişor de matcă,
dulciuri cu propolis, propolis de uz alimentar,
păstură în fagure, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheață (apă înghețată).
31. Polen de albine (neprocesat), produse si
substante pentru alimentarea albinelor, pupe.,
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (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, de exemplu prin
intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse apicole.

───────

(210) M 2018 01843
(151) 20/03/2018
(732) SC AUR & DYA BARBEQUE SRL,

STR. REGIMENT 11 SIRET NR.
50, MAZEPA 2, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

La jar

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 03.07.03;
03.07.19; 26.01.15

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 01844
(151) 20/03/2018
(732) S.C. ENSYCO RO S.R.L, STR.

INDUSTRIALA NR. 1C, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AQUATECHNICA CHAMPION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.22; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru

tratarea informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 01845
(151) 20/03/2018
(732) SC ENSYCO RO SRL, ŞOSEAUA

INDUSTRIALA, NR.1C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AQUATECHNICA COMBI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.22; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
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de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri de înregistrare, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 01846
(151) 20/03/2018
(732) SC AUR&DYA BARBEQUE SRL,

STR. REGIMENT 11 SIRET, NR.
50, MAPEZA 2, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)
BUNATATI LA JAR

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01847
(151) 20/03/2018
(732) SC ENSYCO RO SRL, ŞOSEAUA

INDUSTRIALA, NR.1C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AQUATECHNICA LEADER

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.12; 27.05.22

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri de înregistrare, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, mașini de calculat,
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echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 01848
(151) 20/03/2018
(732) ANDREI LIVIU CAPRĂ, COMUNA

MEREI NR. 12, JUDEȚUL BUZĂU,
SAT OGRĂZILE , BUZĂU,
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)

Clinica Dr. Andrei Capra
Implantology & Aestethics

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.11;
27.05.24

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice.

───────

(210) M 2018 01849
(151) 20/03/2018
(732) SC ENSYCO RO SRL, ŞOSEAUA

INDUSTRIALA, NR.1C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AQUATECHNICA ORION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.22; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri de înregistrare, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, mașini de calculat,
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echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 01850
(151) 20/03/2018
(732) FRAHER DISTRIBUTION SRL,

STR. FORESTIERULUI NR. 34,
JUDEȚUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

CARNIVA

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

clase:
29. Carne, carne proaspătă, carne afumată,
carne tocată, carne procesată, carne congelată,
carne ambalată, carne conservată, paste de
carne, conserve din carne, produse din carne
de porc, vită, pui, curcan, miel, gustări pe bază
de came, pateuri pe bază de carne, mâncăruri
preparate pe bază de carne, pui, miel preparat,
produse din carne congelată, înlocuitori de
carne, sorici de porc, intestine pentru cârnați şi
imitaţii ale acestora, peşte, fructe de mare şi
moluște.

───────

(210) M 2018 01851
(151) 20/03/2018
(732) PharmaCF Sp. z.o.o., STR. UL.

MOKRA NR. 7, NIEPOLOMICE,
20-005, POLONIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Bond PharmaCF

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

3. Produse cosmetice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de comenzi online, furnizare de informații
de afaceri comerciale prin intermediul unui site,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele.

───────

(210) M 2018 01852
(151) 20/03/2018
(732) FRAHER DISTRIBUTION SRL,

STR. FORESTIERULUI NR. 34,
JUDEȚUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

Grădinarul

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.02;
27.05.07
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Legume congelate, legume decojite, legume
fermentate, legume uscate, legume amestecate,
legume procesate, legume gătite, legume
conservate, legume tăiate, salate de legume,
legume în conservă, supe de legume, piure
de legume, paste de legume, legume uscate
prin înghețare, produse tartinabile pe bază
de legume, antreuri pe bază de legume,
sucuri de legume pentru gătit, legume pre-
tăiate, înlocuitori de carne pe bază de legume,
fructe, ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv
nuci şi leguminoase), mâncăruri gătite şi
congelate constând în principal din legume,
uleiuri şi grăsimi, concentrate pentru supe,
bulion, amestecuri pentru supe, supe, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
murături mixte.
31. Fructe proaspete, nuci, legume şi ierburi,
legume crude (proaspete), legume neprelucrate,
legume proaspete, ciuperci proaspete pentru uz
alimentar, malțuri şi cereale neprocesate.

───────

(210) M 2018 01853
(151) 20/03/2018
(732) FRAHER DISTRIBUTION SRL,

STR. FORESTIERULUI NR. 34,
JUDEȚUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

ZARZ

(531) Clasificare Viena: 03.05.01; 27.05.02;
27.05.07

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

29. Legume congelate, legume decojite, legume
fermentate, legume uscate, legume amestecate,
legume procesate, legume gătite, legume
conservate, legume tăiate, salate de legume,
legume în conservă, supe de legume, piure
de legume, paste de legume, legume uscate
prin înghețare, produse tartinabile pe bază
de legume, antreuri pe bază de legume,
sucuri de legume pentru gătit, legume pre-
tăiate, înlocuitori de carne pe bază de legume,
fructe, ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv
nuci şi leguminoase), mâncăruri gătite şi
congelate constând în principal din legume,
uleiuri şi grăsimi, concentrate pentru supe,
bulion, amestecuri pentru supe, supe, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
murături mixte.

───────

(210) M 2018 01854
(151) 20/03/2018
(732) SC ORIENT CERAMIC SRL, STR.

I.GHE. DUCA NR.81, BL.L42, SC.A,
AP.10 JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANTA, ROMANIA

(740) SC IRARDI CONSULTING SRL,
STR. TRESTIANA NR. 3, BL. 8B,
SC. B, ET. 9, AP. 80, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.05.02; 25.01.10;
25.01.19

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

19. Plăci nemetalice pentru construcții.
───────

(591) Culori revendicate: maro, galben, 
             auriu, vişiniu, negru
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(210) M 2018 01855
(151) 20/03/2018
(732) MARIANA MĂRUNTU, STR.

CLUCERULUI NR. 38, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Urban Trends

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri. (Solicităm
protecție 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
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun. (Solicităm protecție pentru
întreaga list5ă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 01856
(151) 20/03/2018
(732) SC ENSYCO RO SRL, ŞOSEAUA

INDUSTRIALA, NR.1C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AQUATECHNICA SANIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.12; 27.05.22

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
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tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 01857
(151) 20/03/2018
(732) SC ENSYCO RO SRL, ŞOSEAUA

INDUSTRIALA, NR.1C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AQUATECHNICA STANDARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.22; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,

de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 01858
(151) 20/03/2018
(732) SC ENSYCO RO SRL, ŞOSEAUA

INDUSTRIALA, NR.1C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AQUATECHNICA SUB

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.12; 27.05.22

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
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fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 01859
(151) 20/03/2018
(732) SC ENSYCO RO SRL, ŞOSEAUA

INDUSTRIALA, NR.1C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AQUATECHNICA TORNADO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.22; 29.01.04

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
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tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 01860
(151) 20/03/2018
(732) SC ENSYCO RO SRL, ŞOSEAUA

INDUSTRIALA, NR.1C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.22; 29.01.04

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă

(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 01862
(151) 20/03/2018
(732) RĂZVAN ENESCU, STR.

CURCUBEULUI NR. 35, BL. J2, AP.
30, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100062, PRAHOVA, ROMANIA
ROXANA TOMA, STR. GH. GR.
CANTACUZINO NR. 208A, BL.
133C, AP. 17, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Dinţi de zece

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/03/2018

(210) M 2018 01863
(151) 20/03/2018
(732) SC ENSYCO RO SRL, ŞOSEAUA

INDUSTRIALA, NR.1C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AQUATECHNICA TORRENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.22; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru

tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 01864
(151) 20/03/2018
(732) TREI DION PIZZA SRL, STR.

LAZĂR GHEORGHE NR. 5,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

HDC DEL CORSO HOTEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.07; 27.05.22;
26.01.18; 01.01.05; 01.01.10; 29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2018 01865
(151) 20/03/2018
(732) SC ENSYCO RO SRL, ŞOSEAUA

INDUSTRIALA, NR.1C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AQUATECHNICA VORT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.22; 29.01.04

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

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru

tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 01866
(151) 20/03/2018
(732) CHIRO LIMITED SRL, STR.

CUCU NR. 1, PARTER, SPAŢIUL
COMERCIAL NR. 2, BL. TG. CUCU,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

H HIMSON

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.21;
26.05.18; 24.01.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleumarin, maro,
roşu

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

7. Maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────
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(210) M 2018 01867
(151) 20/03/2018
(732) TOTAL MULTIMEDIA PROJECTS

S.R.L., STR. SOLD. TINA PETRE
NR. 6, BL. L31, SC. B, ET. 3, AP.
73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
NAVD

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

9. Aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare ştiintifică
şi de laborator, aparate şi simulatoare
educaţionale, dispozitive electrice ştiinţifice şi
de laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori şi dispozitive de corecţie, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcţionare
şi creare hărţi, dispozitive pentru siguranţă,
securitate, protecţie şi de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informaţiei, audio-
vizuale, multimedia şi fotografice, echipament
pentru scufundări, echipamente din domeniul
tehnologiei informaţionale şi audiovizualului,
instrumente de măsurare, detectare şi
monitorizare, indicare şi control, magneţi,
materiale înregistrate pe suport magnetic.

───────

(210) M 2018 01868
(151) 20/03/2018
(732) WÖRWAG PHARMA

GmbH&CoKG, STR. CALWER
NR. 7, , BÖBLINGEN, 71034,
GERMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200

(540)

VAXICUM SPORT

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

clase:
3. Produse pentru toaletă, produse cosmetice,
preparate pentru igiena orală, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate și
tratamente pentru păr, uleiuri esențiale.
5. Produse farmaceutice şi igienice, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente alimentare de uz medical, plasturi,
materiale pentru pansamente.
35. Publicitate, prezentarea și promovarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare,
campanii de promovare, organizare de
manifestări cu scop publicitar și comercial,
conducerea și administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2018 01869
(151) 20/03/2018
(732) NOVO NORDISK FARMA SRL,

STR. ACADEMIEI NR. 28-30,
ET. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MDA Intellectual Property SRL,
BD. CAROL I NR. 55-55 BIS, ET. 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI

(540)
VIAȚA FĂRĂ COMPLICAȚII
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(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 pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2018 01870
(151) 20/03/2018
(732) TREI DION PIZZA SRL, STR.

LAZĂR GHEORGHE NR. 5,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Argentinian STEAKHOUSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.04.02;
03.04.04; 03.04.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu închis, auriu,
negru

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

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

───────

(210) M 2018 01872
(151) 20/03/2018
(732) SC BOUTIQUE DU PAIN

BUCHAREST SRL, STR.
ACADEMIEI NR. 28-30, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

14th BY BOUTIQUE
DU PAIN LANE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.12;
26.01.17; 26.01.18

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
7546C)

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

43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar, servicii de catering.

───────
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(210) M 2018 01873
(151) 20/03/2018
(732) VALENTIN-PETRONIU

TEODORESCU, STR. DR.
JOSEPH LISTER NR. 77, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)

DIVARO

(531) Clasificare Viena: 27.03.02; 07.01.24;
29.01.12

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 01874
(151) 20/03/2018
(732) NOVO NORDISK FARMA SRL,

STR. ACADEMIEI NR. 28-30,
ET. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MDA Intellectual Property SRL,
BD. CAROL I NR. 55-55 BIS, ET. 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI

(540)
FĂRĂ COMPLICAȚII

(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 pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2018 01875
(151) 20/03/2018
(732) SC MLH CREATION FACTORY

SRL, INTRAREA TOCULUI
NR. 6, DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 014151,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)

marialuciahohan

(531) Clasificare Viena: 27.01.12; 27.05.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 01878
(151) 20/03/2018
(732) BROBIZ CUDETOATE SRL, STR.

GRIGORE ANTIPA NR. 28, ET. P,
AP. 1, COMUNA AGIGEA, JUD.
CONSTANȚA, SAT AGIGEA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

La Seral

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────


