
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
20/11/2018

PUBLICATE ÎN DATA DE 27/11/2018



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/11/2018

2

Cereri Mărci publicate în 27/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07770 20/11/2018 STEFAN OCTAVIAN JULEA LEGIO PHOENIX MC ROMANIA

2 M 2018 07771 20/11/2018 STEFAN OCTAVIAN JULEA BLACK & WHITE MOTOR FEST

3 M 2018 07779 20/11/2018 KIWI FINANCE SRL eKIWI

4 M 2018 07780 20/11/2018 SMARTECH CONSULT SRL ”Smart-AMR” cu versiunile 1.0,
2.0 Echipament de citire mijloace
de masurare si transmisie date la
distanta. cu software aferent

5 M 2018 07781 20/11/2018 PEHART TEC GRUP SA Pufina Soft

6 M 2018 07782 20/11/2018 PEHART TEC GRUP SA Pufina Lux

7 M 2018 07783 20/11/2018 PEHART TEC GRUP SA Pufina Extra

8 M 2018 07784 20/11/2018 PEHART TEC GRUP SA Pufina Grande

9 M 2018 07785 20/11/2018 PEHART TEC GRUP SA Pufina Jumbo

10 M 2018 07786 20/11/2018 GHEORGHE ALBU CRAMA VIIŞOARA

11 M 2018 07788 20/11/2018 MIRCEA-EUGEN VERES PROGRESUL SINNICOARA

12 M 2018 07789 20/11/2018 MIRCEA-EUGEN VERES STRICT-PREST servicii,
producţie şi produse comunale

13 M 2018 07790 20/11/2018 CRISTIAN CALIN Automata

14 M 2018 07791 20/11/2018 OIKOS SA AROMA BIO ACTIVE

15 M 2018 07792 20/11/2018 HIGH SILVER JOULYE SRL joulie.ro

16 M 2018 07793 20/11/2018 HIGH SILVER JOULYE SRL JOULIE Argint cu Stil

17 M 2018 07795 20/11/2018 SIFI S.P.A. SIFI SURGICAL

18 M 2018 07796 20/11/2018 GILBERT BOLOK COM SRL giuli.ro

19 M 2018 07797 20/11/2018 JOB TV SRL job TV work television

20 M 2018 07798 20/11/2018 GRUPUL EDITORIAL ART SRL audioART

21 M 2018 07799 20/11/2018 IPGO & DATA PROTECTION
SRL

VIVACARE

22 M 2018 07801 20/11/2018 PARADISUL COLORAT SRL J'Adore by ALSY

23 M 2018 07802 20/11/2018 RCS & RDS S.A DIGI onevoice

24 M 2018 07803 20/11/2018 ALEXANDRU ION
DRĂGULĂNESCU

CLUB STEREO

25 M 2018 07804 20/11/2018 BOGDAN POGĂCEAN URBAN BEASTS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2018 07805 20/11/2018 AL.TOMI OCTAVIA GABRIELA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA
CASA DIVES VARIANTA
BOIEREASCA DIN 1850

27 M 2018 07807 20/11/2018 DETECTORS PATROL SRL DETECTORS PATROL

28 M 2018 07808 20/11/2018 FITT INSTAL TRADE SRL TERMOSTAT CU UNDE RADIO
PROGRAMABIL TORline

29 M 2018 07809 20/11/2018 INDITOP SRL IVELO

30 M 2018 07810 20/11/2018 SAVOPOL NICOLAE RADU CAFENEAUA PARCULUI
established 2008
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(210) M 2018 07770
(151) 20/11/2018
(732) STEFAN OCTAVIAN JULEA,

STRADA: INDEPENDENTEI,
NUMAR: 2, BL.313 AP.12, JUDET:
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

LEGIO PHOENIX
MC ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 04.03.20; 26.04.16;
27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 07771
(151) 20/11/2018
(732) STEFAN OCTAVIAN JULEA,

STRADA: INDEPENDENTEI,
NUMAR: 2, BL.313 AP.12, JUDET:
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)
BLACK & WHITE

MOTOR FEST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 07779
(151) 20/11/2018
(732) KIWI FINANCE SRL, B-DUL

CAROL I NR. 64, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 02095, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

eKIWI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

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

clase:
9. Aplicații software, aplicații software pentru
web, software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, aplicații software pentru
gestionarea intermedierii creditelor bancare,
baze de date electronice, software de calculator
pentru crearea de baze de date consultabile care
cuprind informații și date.
35. Intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri imobile, servicii de
intermediere comercială, publicitate cu privire
la promovarea serviciilor de intermediere
comercială, publicitate, inclusiv publicitatea
online cu privire la creditele bancare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de relații cu publicul, organizare
de prezentări, expuneri și demonstrații în
scop de afaceri, servicii de târguri și
expoziții comerciale, coordonare și organizare
de expoziții, evenimente și demonstrații cu
scop comercial sau antreprenorial, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de comerț și
servicii de informare a consumatorilor, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
prelucrarea administrativă a datelor, analiză de
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afaceri, cercetare și servicii de informare, studii
de piață, colectarea și sistematizarea datelor
de afaceri, administrație comercială, lucrări de
birou.
36. Brokeraj financiar, brokeraj de credite,
servicii de afaceri monetare, servicii de
asigurare, servicii imobiliare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de împrumut, de
credit și leasing financiar tranzacții și transferuri
financiare, servicii de informare și intermediere
financiară, planificare financiară, intermediere
de credite, intermediere de contracte de credit,
intermediere în afaceri financiare.

───────

(210) M 2018 07780
(151) 20/11/2018
(732) SMARTECH CONSULT SRL,

STR. CONSTANTIN STERE NR.
48, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
”Smart-AMR” cu versiunile

1.0, 2.0 Echipament de
citire mijloace de masurare

si transmisie date la
distanta. cu software aferent

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

9. Software pentru computere.
42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────

(210) M 2018 07781
(151) 20/11/2018
(732) PEHART TEC GRUP SA, STRADA:

1 MAI, NUMAR: 113, JUDET: CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)
Pufina Soft

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

16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru

mâini, prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
șervețele de masă din hârtie, șervețele de
buzunar din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele
din hârtie, hârtie pentru șervețele, șervetele de
masă din hârtie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, șervețele din hârtie pentru față, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, batistuțe de hârtie.

───────

(210) M 2018 07782
(151) 20/11/2018
(732) PEHART TEC GRUP SA, STRADA:

1 MAI, NUMAR: 113, JUDET: CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)
Pufina Lux

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

16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
șervețele de masă din hârtie, șervețele de
buzunar din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele
din hârtie, hârtie pentru șervețele, șervetele de
masă din hârtie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, șervețele din hârtie pentru față, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, batistuțe de hârtie.

───────

(210) M 2018 07783
(151) 20/11/2018
(732) PEHART TEC GRUP SA, STRADA:

1 MAI, NUMAR: 113, JUDET: CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)
Pufina Extra

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

16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
șervețele de masă din hârtie, șervețele de
buzunar din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele
din hârtie, hârtie pentru șervețele, șervetele de
masă din hârtie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, șervețele din hârtie pentru față, șervețele
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de toaletă din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, batistuțe de hârtie.

───────

(210) M 2018 07784
(151) 20/11/2018
(732) PEHART TEC GRUP SA, STRADA:

1 MAI, NUMAR: 113, JUDET: CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)
Pufina Grande

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

16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
șervețele de masă din hârtie, șervețele de
buzunar din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele
din hârtie, hârtie pentru șervețele, șervetele de
masă din hârtie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, șervețele din hârtie pentru față, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, batistuțe de hârtie.

───────

(210) M 2018 07785
(151) 20/11/2018
(732) PEHART TEC GRUP SA, STRADA:

1 MAI, NUMAR: 113, JUDET: CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)
Pufina Jumbo

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

16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
șervețele de masă din hârtie, șervețele de
buzunar din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele
din hârtie, hârtie pentru șervețele, șervetele de
masă din hârtie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, șervețele din hârtie pentru față, șervețele
de toaletă din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, batistuțe de hârtie.

───────

(210) M 2018 07786
(151) 20/11/2018
(732) GHEORGHE ALBU, STR.

CRANGULUI NR. 291, COM.
COBADIN, JUD. CONSTANŢA,
SAT VIISOARA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CRAMA VIIŞOARA

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 07.01.25;
05.01.03; 05.01.19; 27.05.01; 27.05.02

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

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

(210) M 2018 07788
(151) 20/11/2018
(732) MIRCEA-EUGEN VERES, STR.

MOLNAR IOAN PIUARIU NR. 5,
BL. T4, AP. 44, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 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)
PROGRESUL SINNICOARA

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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───────

(210) M 2018 07789
(151) 20/11/2018
(732) MIRCEA-EUGEN VERES, STR.

MOLNAR IOAN PIUARIU NR. 5,
BL. T4, AP. 44, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 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)

STRICT-PREST
servicii, producţie şi
produse comunale

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 24.15.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (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 07790
(151) 20/11/2018
(732) CRISTIAN CALIN, STR. ROSIORI

NR. 9A, SECTOR 4 , BUCUREŞTI,
041071, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Automata

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

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

───────

(210) M 2018 07791
(151) 20/11/2018
(732) OIKOS SA, GR15344 GERAKAS,

STR. HALEPA NR. 17 & STR.
NIKOU KAZANTZAKI NR. 8,
ATENA, GRECIA

(540)

AROMA BIO ACTIVE
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(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.19; 26.04.18

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

3. Preparate cosmetice, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, săpun nemedicinal, parfumerie,
uleiuri esenţiale.

───────

(210) M 2018 07792
(151) 20/11/2018
(732) HIGH SILVER JOULYE SRL,

BD. NICOLAE GRIGORESCU
NR. 1A, CAM. 2, ET. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
joulie.ro

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 07793
(151) 20/11/2018
(732) HIGH SILVER JOULYE SRL,

BD. NICOLAE GRIGORESCU
NR. 1A, CAM. 2, ET. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JOULIE Argint cu Stil

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 17.02.17

(591) Culori revendicate:auriu, negru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 07795
(151) 20/11/2018
(732) SIFI S.P.A., VIA ERCOLE PATTI 36,

S. ANTONIO (CATANIA), 95025,
ITALIA

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

(540)
SIFI SURGICAL

(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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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 07796
(151) 20/11/2018
(732) GILBERT BOLOK COM SRL,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
273, CORP 3, ET. 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

giuli.ro

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Covrigei, pufuleți, dulciuri (bomboane),
gustări pe bază de cereale, produse de cofetărie,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), produse de
patiserie, chipsuri (produse din cereale).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de produse alimentare
destinate consumului uman (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, organizarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,

închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
42. Crearea şi mentenanţa site-urilor web.

───────

(210) M 2018 07797
(151) 20/11/2018
(732) JOB TV SRL, STR. ARGENTINA

NR. 50, CAM. 1, ET. 1, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

job TV work television

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

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

───────
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(210) M 2018 07798
(151) 20/11/2018
(732) GRUPUL EDITORIAL ART SRL,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
315-319, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

audioART

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

9. Compact discuri, discuri acustice, suporturi
magnetice de înregistrare.

───────

(210) M 2018 07799
(151) 20/11/2018
(732) IPGO & DATA PROTECTION SRL,

STR. BIBESCU VODĂ NR. 2, BL.
P5, SC. 2, AP. 25, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040152, ROMANIA

(540)
VIVACARE

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

3. Creme cosmetice, săpunuri nemedicinale,
şampon nemedicinal, extrase de flori, balsam
pentru păr, pastă de dinţi, pastă de ras.
21. Periuţe de dinţi.
35. Publicitate pentru produsele din clasele 3,
21.

───────

(210) M 2018 07801
(151) 20/11/2018
(732) PARADISUL COLORAT SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 140,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, VALEA
VOIEVOZILOR, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
J'Adore by ALSY

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

31. Plante şi flori naturale.
35. Publicitate, administraţie comercială.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 07802
(151) 20/11/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DIGI onevoice

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (RGB 0 87
186), magenta (RGB 199 62 125)

(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 07803
(151) 20/11/2018
(732) ALEXANDRU ION

DRĂGULĂNESCU, ALE. TOHANI
NR. 1, BL. 30, SC. 1, ET. 5, AP.
17, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CLUB STEREO

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07804
(151) 20/11/2018
(732) BOGDAN POGĂCEAN, ALEEA

AZUGA NR. 3, AP. 40, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

URBAN BEASTS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.16; 25.01.19

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 07805
(151) 20/11/2018
(732) AL.TOMI OCTAVIA GABRIELA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. PIANU DE SUS, COMUNA
PIANU NR. 280, COM. PIANU,
JUD. ALBA, PIANU DE SUS, ALBA,
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)

CASA DIVES VARIANTA
BOIEREASCA DIN 1850

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.12; 27.07.01; 27.03.11; 27.05.07;
05.03.14; 05.03.20; 24.15.11; 26.11.13

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

clase:
43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
baruri, snack-baruri şi catering, servicii hoteliere.

───────
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(210) M 2018 07807
(151) 20/11/2018
(732) DETECTORS PATROL SRL,

STR. CÂMPULUI NR. 104, LOT
1/1, COMUNA LUMINA, JUD.
CONSTANȚA, SAT LUMINA,
ROMANIA

(540)

DETECTORS PATROL

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;
03.01.24; 24.01.05; 24.01.09; 27.05.01

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

clase:
45. 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 07808
(151) 20/11/2018
(732) FITT INSTAL TRADE SRL, STR.

TACHE IONESCU NR. 8, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, 110143, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

TERMOSTAT CU UNDE RADIO
PROGRAMABIL TORline

(531) Clasificare Viena: 13.01.25; 15.09.01;
15.09.11; 15.09.25; 26.04.17; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
9. Termostate de cameră.

───────

(210) M 2018 07809
(151) 20/11/2018
(732) INDITOP SRL, BDUL. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 30, BL.
9, ET. 6, AP. 57, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
IVELO

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

12. Biciclete electrice, vehicule electrice.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────
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(210) M 2018 07810
(151) 20/11/2018
(732) SAVOPOL NICOLAE RADU, BD.

FERDINAND NR. 2, ET. 4, AP. 22,
JUDEŢUL PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CAFENEAUA PARCULUI
established 2008

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.17;
26.01.18; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04280 14/03/2018 Kerzner International Limited ATLANTIS
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Cereri Conversie publicate în 
27/11/2018(în ordinea numărului de

 depozit)



(210) M 2018 04280
(151) 14/03/2018
(732) Kerzner International Limited,

ATLANTIS PARADISE ISLAND,
CORAL TOWERS EXECUTIVE
OFFICE, P O BOX N4777,
NASSAU, BAHAMAS

(740) RATZA & RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056

(540)
ATLANTIS

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

35. Promovarea serviciilor hoteliere folosind un
program cu premii de stimulare, programe de
stimulente care oferă clienţilor servicii speciale,
facilităţi şi premii acordate membrilor care
sunt clienţi frecvenţi ai hotelurilor (promovare),
program cu premii pentru stimularea fidelităţii
clienţilor care oferă stimulente pentru oaspeţii
fideli ai hotelurilor şi spaţiilor de cazare, agenţii
de voiaj, agenţii de rezervări şi planificatori
de întâlniri (promovare), servicii de marketing
imobiliar.
36. Afaceri imobiliare, agenţii imobiliare, servicii
oferite de agen.i imobiliari, evaluări de
proprietăţi imobiliare, gestionarea proprietăţilor
imobiliare, administrare de clădiri cu locuinţe,
închiriere de apartamente, închiriere de locuinţe
(apartamente), servicii de brokeraj imobiliar,
închiriere de proprietăţi imobiliare pentru un
complex alcătuit din centre comerciale, baruri,
cluburi de noapte, cazinouri, restaurante,
teatre şi magazine cu vânzare cu amănuntul,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
şi a proprietăţilor, servicii imobiliare, servicii
imobiliare, şi anume listare, închiriere,
curtaj, administrare şi exploatare de condominii
şi vile rezidenţiale, servicii imobiliare, şi anume,
leasing, închiriere şi management de case
de vacanţă, condominii şi vile, precum şi
managementul proprietăţilor în condominiu,
servicii de asociaţie de proprietari, şi anume,
administrare prin respectarea standardelor
comunitare sub formă de administrare a spaţiilor
şi facilităţilor comune (imobiliare), servicii de
administrare a proprietăţilor pentru asociaţii
de proprietari, şi anume administrare prin
respectarea standardelor comunitare sub formă
de administrare a spaţiilor şi facilităţilor comune.
37. Dezvoltare imobiliară (construcţii),
construcţii de clădiri, reparaţii clădiri, instalarea
de echipamente şi fitinguri pentru clădiri,

supervizare (conducere) de lucrări de construcţii,
consultaţii în domeniul construcţiilor, informaţii în
domeniul construcţiilor.
39. Transportul pasagerilor şi pentru călătorii,
transportul bagajelor pasagerilor, transportul
pasagerilor şi bagajelor pasagerilor, servicii de
agenţii de voiaj, şi anume, rezervări pentru
transportul pasagerilor şi bagajelor pasagerilor,
organizarea de călătorii, organizare de
excursii pentru turişti în domeniul scufundărilor
subacvatice şi snorkelingului, de croaziere
şi închiriere de ambarcaţiuni tip charter,
organizare de călătorii şi servicii de rezervare,
organizarea transportului călătorilor, organizarea
transportului până la şi de la hotel, rezervare
şi organizare de călătorii, excursii şi croaziere,
coordonarea organizării de călătorii individuale şi
de grup, servicii de tour-operator, servicii de tour-
operator, şi anume organizarea şi coordonarea
de circuite de călătorii şi furnizarea de informaţii
în domeniul circuitelor de călătorii, servicii de
agenţii de turism (transport), servicii de agenţii
de turism şi anume realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de transport aerian, servicii de
transport maritim, organizare de excursii pentru
turişti în domeniul scufundărilor subacvatice şi
snorkeling, servicii de croaziere şi servicii de
închiriere de ambarcaţiuni tip charter, excursii de
vizitare
a atracţiilor turistice şi servicii de porturi
pentru ambarcaţiuni (marină), servicii de porturi
pentru ambarcaţiuni (marină), servicii de porturi
pentru ambarcaţiuni (marină) inclusiv închirierea
de dane pentru ambarcaţiuni, depozitare
de bărci, servicii de închiriere de porturi
pentru ambarcaţiuni (marină), organizare de
excursii pentru turişti în domeniul scufundărilor
subacvatice şi snorkeling, de croaziere şi
închiriere de ambarcaţiuni tip charter, organizare
de circuite şi de croaziere, închiriere de nave
maritime tip charter, furnizare de informaţii
privind porturile de ambarcaţiuni (marină),
servicii portuare (furnizarea de asistenţă pentru
legare), asistenţă la doc pentru transferul de
bagaje şi provizii, transportul între port şi
staţiune, servicii de tour-operator, şi anume
organizarea şi coordonarea de circuite de
călătorii şi furnizarea de informaţii în domeniul
circuitelor de călătorii.
41. ., Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, divertisment, sub forma
cluburilor de noapte, furnizare de facilităţi
pentru cazinou, servicii de tabere pentru copii,
servicii de divertisment sub formă de acvarii,
habitate maritime şi expoziţii asociate, servicii
de divertisment sub formă de parcuri tematice
care furnizează sporturi acvatice, curse de
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viteză cu barca şi spectacole, atracţii din
parcuri de distracţii, furnizare de servicii de
cazino şi facilităţi de cazino, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, furnizare de
servicii de tabere pentru copii, organizarea de
expoziţii pentru acvarii cu scop de divertisment,
divertisment (organizat de hoteluri), servicii
de cluburi de noapte, furnizare de facilităţi
pentru recreere (divertisment), furnizare de
facilităţi pentru sport, furnizare de facilităţi
pentru golf, organizarea de competiţii sportive
(inclusiv turnee de golf şi de tenis), furnizarea
de facilităţi pentru golf (inclusiv servicii de
club de golf), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), servicii de băieţi de mingi în
meciurile de golf (activităţi sportive), organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
servicii de bibliotecă, publicare de cărţi, editare
de benzi video, producţie de spectacole,
închirierea de jucării, închirierea de facilităţi
pentru joacă, servicii de gradină zoologică,
servicii ale agenţiilor de modele pentru artişti,
organizarea de loterii, servicii de cluburi de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
furnizarea de instruire şi echipamente în
domeniul exerciţiilor fizice, furnizare de facilităţi
pentru activităţi sportive şi de terenuri de tenis,
divertisment sub formă de turnee de golf şi tenis,
servicii de cluburi de golf, servicii de băiat de
mingi la jocul de golf, furnizare de servicii de
tabere pentru copii.
43. ., Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de staţiuni şi de
spaţii de cazare, furnizarea de cazare la hotel,
servicii hoteliere, servicii hoteliere conţinând
programe de acordare de stimulente, rezervări
de hotel pentru terţi, servicii de agenţii de voiaj
şi anume, servicii de rezervări pentru spaţii
de cazare temporară şi pentru restaurante şi
servirea mesei, servicii hoteliere specializate
furnizate ca parte dintr-un program pentru
oaspeţi frecvenţi ai hotelurilor, servicii hoteliere
în staţiuni turistice, organizarea de cazare în
staţiuni, furnizare de facilităţi pentru convenţii,
servicii de catering pentru convenţii, servicii de
agenţie de voiaj (pentru efectuarea de rezervări
la hoteluri), servicii de rezervare a locurilor
de cazare şi rezervări de locuri pentru servit
masa, oferind servicii de restaurant şi bar,
servicii hoteliere, servicii de baruri, servicii de
ceainării, închiriere de case de vacanţă, servicii
de aziluri de bătrâni, servicii de grădiniţe pentru
copii, spaţiu pentru supravegherea copiilor,
pensiuni pentru animale, închiriere de scaune,
mese, lenjerie de masă şi veselă, cafenele,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, închiriere
de echipamente pentru gătit, închirierea de
fântâni arteziene, închiriere de echipamente

pentru iluminat (nu pentru teatre, studiouri de
televiziune), furnizarea de cazare temporară,
furnizare de servicii de cazare în hoteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere din staţiuni,
furnizarea de facilităţi (cazare) pentru ceremonii
şi întâlniri, servicii de agenţii de voiaj, şi anume,
rezervări pentru cazare temporară, rezervări
pentru servirea mesei, servicii de rezervare
pentru cazare în hoteluri, rezervări de cazare
în regim time share, servicii de agenţie de
voiaj, şi anume, rezervări la cazare şi rezervări
pentru servirea mesei, furnizare de servicii de
restaurant şi bar.
44. ., Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii de centre de sănătate de tip spa
şi de saloane de frumuseţe, servicii de centre de
sănătate de tip spa, şi anume, servicii cosmetice
de îngrijire a corpului, saloane de frumuseţe,
efectuare de rezervări de tratamente la centre de
sănătate de tip spa şi la saloane de frumuseţe
pentru terţi.

───────
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