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Cereri Mărci publicate în 29/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2018 07716 22/11/2018 SC PETROCART SA ROUA Produs românesc

3 M 2018 07743 22/11/2018 SIGMA ALIMENTOS S.A. DE
C.V.

Sigma

4 M 2018 07836 22/11/2018 GABRIEL-ANTONIO COSTEA SPORT LEGEND

5 M 2018 07874 22/11/2018 SC NARDO TRADING CO SRL Nardo dragee Rum Kokos

6 M 2018 07875 22/11/2018 GET'S BET ONLINE LTD
CEMARBET SRL

get's bet

7 M 2018 07876 22/11/2018 NELFIACOM IMPEX SRL NATURALINE

8 M 2018 07877 22/11/2018 K TOTAL EXPERT TRAINING
SRL

Fat Burning Studios by Kinga

9 M 2018 07878 22/11/2018 DUMITRU OPREA BURGER HEROES

10 M 2018 07879 22/11/2018 ROM WELD CONCEPT SRL ROM WELD INDUSTRIES

11 M 2018 07880 22/11/2018 PERFECT PRODUCTS SRL-D Q - Ti

12 M 2018 07881 22/11/2018 SC ONLINESHOP SRL ALBRECHT

13 M 2018 07882 22/11/2018 KASEWEB SOLUTIONS SRL temperedGLASS

14 M 2018 07883 22/11/2018 FERHATLAR SRL argelato a story of flavours

15 M 2018 07884 22/11/2018 DANIEL CATARAMĂ Dreapta Liberală DL

16 M 2018 07885 22/11/2018 SC SANIPACK DISTRIBUTION
SRL

SaniPACK Distribution

17 M 2018 07887 22/11/2018 STUDIO VENTIDUE S.R.L.

18 M 2018 07888 22/11/2018 STUDIO VENTIDUE S.R.L. IRINA STAMATE MILANO

19 M 2018 07889 22/11/2018 STAY FIT GYM SRL STAY FIT GYM TRAIN THE
WAY YOU ARE

20 M 2018 07890 22/11/2018 IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU Active Immunity by Passive
Immunity Imunitate activa prin
imunitate pasiva

21 M 2018 07891 22/11/2018 IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU I-spga

22 M 2018 07892 22/11/2018 IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU I-gary

23 M 2018 07893 22/11/2018 IONEL VICTOR PĂTRAŞCU CIP

24 M 2018 07894 22/11/2018 IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU MDV, PhD. V.I.P Victor Ionel
Pătraşcu

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07676 14/11/2018 Andrei Juc ROZETKA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 07895 22/11/2018 IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU I-PC2

26 M 2018 07896 22/11/2018 IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU IMUNO-CIP

27 M 2018 07897 22/11/2018 MIDAL INTERFRIG SERVICE
SRL

MIDAL

28 M 2018 07898 22/11/2018 HORATIU ALEODOR MORARIU Bioconsult

29 M 2018 07899 22/11/2018 Etienne Distribution SRL SAVEO

30 M 2018 07900 22/11/2018 ANONYMOUS EURO
COMPANY SRL

TOPSELLER

31 M 2018 07901 22/11/2018 SC ALYNEX BUSINESS
MARKETING SRL

A LU' NILĂ

32 M 2018 07902 22/11/2018 IONUT RAUL POPA FiT Tare

33 M 2018 07903 22/11/2018 ANA MARIA IACOVICI HAINOTEKA

34 M 2018 07904 22/11/2018 SAMER TN S.R.L TOOS PORCELAIN

35 M 2018 07905 22/11/2018 CORECT 2000 SRL KD HOME

36 M 2018 07906 22/11/2018 LUCIAN NICOLAE PRIME TIME MED

37 M 2018 07907 22/11/2018 SERVICIUL PUBLIC
ADMINISTRARE CETATE DEVA

CETATEA DEVA

38 M 2018 07908 22/11/2018 MIHAI CRAIU Spitalul Virtual de Copii (SVC)

39 M 2018 07909 22/11/2018 VICTORIA BARITA SRL Sculărie

40 M 2018 07910 22/11/2018 MAOZ SHMUEL TAGANSKI BUCHAREST APP

41 M 2018 07911 23/11/2018 K TOTAL EXPERT TRAINING
SRL

42 M 2018 07912 23/11/2018 VELSTAND SECURITY SRL V VELSTAND SECURITY

43 M 2018 07913 23/11/2018 SC PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO SRL

Totul pentru oameni. Si ceva in
plus.

44 M 2018 07914 23/11/2018 S.C. ONE MIRCEA ELIADE
PROPERTIES S.R.L.

one FLOREASCA CITY

45 M 2018 07915 23/11/2018 ONE HERĂSTRĂU
PROPERTIES SRL

one COTROCENI PARK

46 M 2018 07916 23/11/2018 DMS PROTECT SERVICES SRL DMS Protect Services

47 M 2018 07917 23/11/2018 ASOCIATIA TARA BARSEI 4x4 4X4 ȚARA BÂRSEI

48 M 2018 07918 23/11/2018 S.C. ROX DAVI 2007 S.R.L. BKETA

49 M 2018 07919 23/11/2018 S.C. ROX DAVI 2007 S.R.L. DOOZ

50 M 2018 07920 23/11/2018 S.C. ROX DAVI 2007 S.R.L. BABU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
51 M 2018 07921 23/11/2018 S.C. SOF CONSULTING S.R.L. MASTER TRAINER TRAINING.

RESULTS

52 M 2018 07922 23/11/2018 LOGARITHMIC SERVICES
S.R.L.

logarithmic digital marketing
solutions

53 M 2018 07923 23/11/2018 MARDARI IURII WIZA

54 M 2018 07924 23/11/2018 OAMENI SI COMPANII SRL ASBS ANGAJAT SĂNĂTOS,
BUSINESS SĂNĂTOS

55 M 2018 07925 23/11/2018 MEDFUSION SRL Botaniq.ro simte natura

56 M 2018 07927 23/11/2018 ELEMENT INVEST PARTNERS
SRL

one VICTORIEI CENTER

57 M 2018 07929 23/11/2018 MEDFUSION SRL Primadrogherie.ro Răspunsul e
în natură

58 M 2018 07930 23/11/2018 JOHNSON & JOHNSON ALEGE CE E DELICAT

59 M 2018 07931 23/11/2018 IKO ROMANIA SRL AMARO

60 M 2018 07932 23/11/2018 IKO ROMANIA SRL AMARO TV

61 M 2018 07934 23/11/2018 VM CONTROLS EOOD Whiskey Fest Bucharest

62 M 2018 07935 23/11/2018 VM CONTROLS EOOD Whiskey Fest Romania

63 M 2018 07936 23/11/2018 VM CONTROLS EOOD Whiskey Fest

64 M 2018 07937 23/11/2018 REAL HYPER MAGAZINE SRL remarkt

65 M 2018 07938 23/11/2018 KONSTANTINOS
GIOUVANOUDIS

SITHONIA ELLAS

66 M 2018 07939 25/11/2018 GEORGE BORDEI KANDAON

67 M 2018 07940 25/11/2018 CARMEN HELWIG Helwig Shoes SINCE 1921
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NR. 4, BL. C, SC. B, ET. 3, AP. 15,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)
ROZETKA

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

9. 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, administrație comercială.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 07716
(151) 22/11/2018
(732) SC PETROCART SA, BD-

UL DECEBAL NR. 171, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

ROUA Produs românesc

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.04; 25.01.18; 25.01.19; 05.05.01;
01.15.15

(591) Culori revendicate:verde, roz, negru,
alb, portocaliu

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

1. Hartie scris-tipar, hârtie igienică, cartoane
duplex-triplex, cartoane tehnice dure, cartoane
pentru industria electrotehnică, carton special
pentru suport abraziv.

───────

(210) M 2018 07743
(151) 22/11/2018
(732) SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V.,

NUEVO LÉON , AVENIDA GÒMEZ
MORIN NO.1111, COLONIA
CARRIZALEJO, SAN PEDRO
GARZA GARCIA, 66254, MEXIC

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

(540)

Sigma

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 27.05.17

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gatite, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi pentru
alimente, carne de vită, băuturi pe bază de lapte
şi, băuturi care au lapte ca bază, băuturi făcute
din lapte, băuturi făcute din iaurt, băuturi făcute
cu iaurt, mix de brânzeturi, unt, înlocuitori de
unt, carne gătită, la conserva, carne conservată,
mezeluri, brânză, gustări pe bază de brânză,
alimente pe bază de brânză, înlocuitori de
brânză, pui, mâncare combinată constând în
principal din carne sau din antreuri pe bază de
legume, supă, salată de legume pentru consum,
mâncăruri preparate pe bază de carne, cabanoşi
pe bat, carne afumată, băuturi pe bază de
produse lactate, carne de vita uscată, iaurturi de
băut, peşte, cu excepţia celui viu, lapte aromat,
combinaţii de alimente la pachet constatând
în principal din brânzeturi, carne şi/sau fructe
preparate, proteine vegetale pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, cabanoşi pentru hotdog
(numai carne, nu sandvişuri), carne proaspată,
carne proaspata de pasare, aperitive congelate,

(210) M 2018 07676
(151) 14/11/2018
(732) Andrei Juc, STR. METALURGIEI
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constând în principal din carne de pui sau fructe
de mare, carne de vânat, jambon, hamburger
(numai carne, nu sandvişuri), cârnaţi pentru
hotdog, pateu de ficat, carne procesată, carne
criodesicată, carne, carne şi extracte din carne,
gustări pe bază de carne, înlocuitori de carne,
lapte, carne ambalată, carne de porc, carne de
vita preparată, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din fructe de mare, seturi
de mâncăruri preparate compuse din carne,
carne de pasăre, peşte, fructe de mare, şi / sau
legume şi, de asemenea incluzând sosuri sau
condimente, gata pentru gătit şi asamblat ca o
masă, carne prelucrată, cârnaţi, carne pentru
cârnaţi, supe, tocani (mâncare pe bază de carne
şi legume), iaurt.
30. Cafea, cafea preparată şi băuturi pe bază
de cafea, ceai, cacao cu excepţia celei de uz
medical, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori
de cafea, făină pentru alimente şi preparate
pe bază de cereale, şi anume, cereale pentru
micul dejun, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, şi anume, prăjituri, biscuiţi,
plăcinte, pizza şi vafe, gheaţă comestibilă, miere,
melasă, drojdie pentru prepararea alimentelor
pentru consumul uman, praf de copt, sare de
gătit, muştar, oţet, îngheţată, paste făinoase,
paste făinoase şi tăiţei, pizza, lasagna, spaghete,
ravioli, amestecuri pentru prăjituri calde, hot
dog (sandvişuri), vafe, tamales, burritos, tortillas,
tacos, enchiladas, sosuri, condimente.
32. Concentrate, siropuri sau pulberi utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, apă potabilă,
ape cu arome, concentrate de sucuri de fructe,
sucuri de fructe, apă minerală, apă gazoasă,
băuturi nealcoolice, băuturile pe bază de soia,
care nu sunt înlocuitori de lapte, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea.
35. Administrarea unui program care să permită
participanţilor să obţină reduceri la produse şi să
primeasca servicii îmbunătăţite, administrarea,
facturare şi regularizare de conturi în numele
terţilor, prelucrarea administrativă de comenzi
de marfă, publicitate şi reclama prin intermediul
televiziunii, radioului, poştei, publicitate şi
marketing, servicii de publicitate, relaţii publice
şi servicii de marketing, şi anume, promovarea
şi marketingul produselor şi serviciilor pentru
alţii prin intenmediul tuturor mijloacelor publice
de comunicare, analiza datelor studiilor de
piaţă şi statisticilor, analiza şi compilarea
datelor de afaceri, organizarea şi conducerea
de conferinţe de afaceri, organizarea şi
coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale, de afaceri şi publicitare, asistenţă în
managementul activităţilor de afaceri, asistenţă,

consiliere şi consultanţă în domeniul planificării
afacerilor, analiză de afaceri, managementul
afacerilor şi organizarea afacerilor referitoare
la functiile de cumparare, servicii de
evaluare comercială a mărcilor, servicii de
branding, şi anume, consultanţă, concepţie,
managementul şi marketingul mărcilor pentru
întreprinderi şi/sau persoane fizice, asistenţă
în conducerea afacerilor, servicii de marketing
comercial, planificarea afacerilor comerciale,
supravegherea afacerilor, servicii cluburi de
cumpărături, colectarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
colectarea de informaţii cu privire la cercetarea
pieţei, administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor pentru terţi, servicii
de cumpărături prin compararea preţurilor,
efectuare de cercetari de afaceri şi expertize,
efectuare de studii de piaţă, efectuarea studiilor
de marketing, realizarea de sondaje de opinie,
cercetarea de marketing a consumatorului şi
consultanţă în legătură cu aceasta, cercetarea
consumatorului, analiza costurilor, servicii de
evaluare a costurilor, analiza preţului cost,
managementul relaţiei cu clienţii, derularea
companiilor promoţionale pentru intreprinderi
comerciale, servicii de marketing direct, evaluare
referitoare la aspecte comerciale, servicii de
import-export de produse, analize de piaţă,
cercetare de piaţă, servicii de marketing şi
administrative de birou, servicii de organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
şi promoţionale, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, servicii de
comparare a preţului, prezentare de produse,
promovarea de produse, servicii de comerţ cu
amănuntul şi on-line ale unui maganzin alimentar
oferind servicii de livrare la domiciliu, magazin
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul a delicateselor, servicii oferite de
magazine de vânzare cu amănuntul de varietăţi,
prezentare de produse pentru alţii, servicii de
gestionare a vânzărilor, promovarea vânzărilor,
distribuire de eşantioane, ghid de informaţii
pentru cumpărători, servicii de gestionare a
lanţului de aprovizionare, distribuitori en-gros de
produse alimentare şi băuturi.
39. Organizare pentru colectare, livrare,
depozitarea şi transport de documente, pachete,
transportul de mărfuri şi colete prin intermediul
mijloacelor de transport terestre şi aeriene.

───────
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(210) M 2018 07836
(151) 22/11/2018
(732) GABRIEL-ANTONIO COSTEA,

STR. MIHAILENI NR. 3-5, ET. 1,
AP. 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SPORT LEGEND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 23.05.05; 25.01.05; 29.01.15

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

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 07874
(151) 22/11/2018
(732) SC NARDO TRADING CO SRL,

STR. GAROAFEI NR. 10, BL. 8,
SC. D, ET. 4, AP. 50, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Nardo dragee Rum Kokos

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 05.03.11; 08.01.19; 03.07.15

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

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

───────
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(210) M 2018 07875
(151) 22/11/2018
(732) GET'S BET ONLINE LTD,

STR. SOUTH 1, VALLETTA
BUILDINGS,ET. 3, VALLETTA,
1103, MALTA
CEMARBET SRL, BD. DIMITRIE
CANTEMIR NR. 4, BL. 3C, SC.
A, ET. 5, AP. 23, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

get's bet

(531) Clasificare Viena: 24.17.02; 26.01.03;
26.01.12; 26.01.18; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7484, 7483, 7482), galben, alb

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

9. Mecanisme pentru aparate cu preplată,
software de calculator, extinctoare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 07876
(151) 22/11/2018
(732) NELFIACOM IMPEX SRL,

COMUNA VANATORI, DN 26,
FERMA B5, HALA 14, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
NATURALINE

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

29. Extracte de carne, uleiuri şi grăsimi
comestibile, carne, peşte, păsări şi vânat, fructe
şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
ouă, lapte şi produse lactate, jeleuri, dulceţuri,
compoturi.
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), gheaţă, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori de cafea, orez, tapioca şi sago,

───────

(210) M 2018 07877
(151) 22/11/2018
(732) K TOTAL EXPERT TRAINING

SRL, ALEEA FORTUNA PARK
NR. 1, SC. B, AP. 701, JUDEŢUL
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530176, HARGHITA, ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS 28/13, JUD.
HARGHITA 530112, MIERCUREA
CIUC, ROMANIA

(540)

Fat Burning Studios by Kinga

(531) Clasificare Viena: 02.03.08; 01.03.02;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 240C),
albastru (Pantone 631C), gri (Pantone
Cool Gray 10C)

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
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împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2018 07878
(151) 22/11/2018
(732) DUMITRU OPREA , STR.

INDEPENDENŢEI NR. 14/2, AP. 61,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)
BURGER HEROES

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
vegetale.

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07879
(151) 22/11/2018
(732) ROM WELD CONCEPT SRL,

ALEEA VALEA ROŞIE NR. 2, BL.
M5, SC. A, ET. 4, AP. 18, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROM WELD INDUSTRIES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.25

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 07880
(151) 22/11/2018
(732) PERFECT PRODUCTS SRL-

D, STR. HUEDIN NR. 7, BL. 2,
SC. 2, ET. 6, AP. 104, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Q - Ti

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu jucării şi decoraţiuni.

───────

(210) M 2018 07881
(151) 22/11/2018
(732) SC ONLINESHOP SRL, STR.

OLTENIEI, NR. 26A, PIATRA
NEAMȚ, JUD. NEAMȚ, 610206,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

ALBRECHT

(531) Clasificare Viena: 01.05.23; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#b72755), negru

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

9. Stații radio CB, stații de radio portative,
aparatură de radiocomunicații cu un singur
canal pentru stații fixe, echipamente de
telecomunicații, alarme personale, alarme de
incendiu, alarme de gaze, alarme electronice
antiefracție, încuietori (electrice) cu alarme,
aparate interfon, încuietori electrice, încuietori
electronice, încuietori inteligente, echipamente
video, aparate video, termometre, stabilizatoare
de tensiune.
37. Instalare de alarme, reparații de alarme.
38. Telecomunicaţii, telecomunicații prin radio.

───────

(210) M 2018 07882
(151) 22/11/2018
(732) KASEWEB SOLUTIONS SRL,

STR. CICEU NR. 3, BL. 31, SC.
B, AP. 8, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

temperedGLASS

(531) Clasificare Viena: 24.13.09; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX:
138EE2), alb (HEX: FFFFFF),
portocaliu (HEX: FF6C00)

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

9. Folii de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente.

───────

(210) M 2018 07883
(151) 22/11/2018
(732) FERHATLAR SRL, BD. REGINA

MARIA NR. 37-39, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

argelato a story of flavours

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, roz, albastru
deschis, galben deschis

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi,
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ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07884
(151) 22/11/2018
(732) DANIEL CATARAMĂ, STR.

ȘTEFAN GRECEANU NR.
4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dreapta Liberală DL

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2018 07885
(151) 22/11/2018
(732) SC SANIPACK DISTRIBUTION

SRL, STR. TRANDAFIRILOR
NR. 21, JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

SaniPACK Distribution

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.

───────
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(210) M 2018 07887
(151) 22/11/2018
(732) STUDIO VENTIDUE S.R.L., STR.

AV. SĂNĂTESCU NR. 53A, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011476,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.10

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

18. Piele și imitații de piele, umbrele, umbrele
de soare, bastoane, genți, portofele, genți de
seară, genți de lucru, genți de umăr, genți din
pânză, tocuri din piele sau imitație de piele pentru
articole de toaletă, poșete, genți înalte din piele
sau din pânză, fără fermoar, portcarduri, gentuțe
pentru cosmetice nedotate, genți pentru curieri,
șireturi (piele), borsete, mape de conferință
pentru documente, rucsacuri, genți sportive.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte, și anume costume,
șorturi bărbătești de baie, costume de baie
întregi, halate de baie, bikini, curele pentru
îmbrăcăminte, haine pentru copii, costume de
balet, combinezoane, taioare-pantalon, chiloți,
denimuri, jeansi denim, baticuri de purtat la
gât, eșarfe, bretele de susținere pentru ciorapi,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), jachete,
pantaloni și pantaloni scurți (îmbrăcăminte),
fuste, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
treninguri, lenjerie de corp, rochii și rochii

lungi de seară, cardigane, cămăți cu mâneci
lungi sau scurte, pulovere, pulovere cu glugă,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte de
noapte, pijamale, pantaloni salopetă cu pieptar,
batiste de buzunar, pulovere cu guler pe gât,
pulovere, costume și geci de ploaie, eșarfe,
cămăsi, cravate, costume de plajă, malete,
colanți, ciorapi, bluzoane, tricouri, costume de
bal mascat, veste, tunici, lenjerie de corp,
mitene și mănuși, articole de încălțăminte, și
anume, pantofi, cizme, botoșei, ghete, sandale,
papuci de casă, papuci tip șlapi, pantofi de
alergat, opincute de balet, articole care servesc
la acoperirea capului, și anume pălării, șepci,
bonete, viziere, baticuri, bentițe pentru cap.
26. Articole de mercerie (articole necesare în
croitorie), cu excepția ațelor, insigne pentru
purtat (nu din metale prețioase), accesorii pentru
articole de îmbrăcăminte, funde pentru păr,
șnururi, broșe și catarame, pandative, altele
decât cele pentru bijuterii, cordoane pentru
articole de îmbrăcăminte, articole decorative
pentru păr, panglici, artcole de dantelărie,
broderie, elastice pentru păr, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru pantofi.

───────

(210) M 2018 07888
(151) 22/11/2018
(732) STUDIO VENTIDUE S.R.L., STR.

AV. SĂNĂTESCU NR. 53A, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011476,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

IRINA STAMATE MILANO

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

clase:
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18. Piele și imitații de piele, umbrele, umbrele
de soare, bastoane, genți, portofele, genți de
seară, genți de lucru, genți de umăr, genți din
pânză, tocuri din piele sau imitație de piele pentru
articole de toaletă, poșete, genți înalte din piele
sau din pânză, fără fermoar, portcarduri, gentuțe
pentru cosmetice nedotate, genți pentru curieri,
șireturi (piele), borsete, mape de conferință
pentru documente, rucsacuri, genți sportive.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte, și anume costume,
șorturi bărbătești de baie, costume de baie
întregi, halate de baie, bikini, curele pentru
îmbrăcăminte, haine pentru copii, costume de
balet, combinezoane, taioare-pantalon, chiloți,
denimuri, jeansi denim, baticuri de purtat la
gât, eșarfe, bretele de susținere pentru ciorapi,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), jachete,
pantaloni și pantaloni scurți (îmbrăcăminte),
fuste, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
treninguri, lenjerie de corp, rochii și rochii
lungi de seară, cardigane, cămăți cu mâneci
lungi sau scurte, pulovere, pulovere cu glugă,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte de
noapte, pijamale, pantaloni salopetă cu pieptar,
batiste de buzunar, pulovere cu guler pe gât,
pulovere, costume și geci de ploaie, eșarfe,
cămăsi, cravate, costume de plajă, malete,
colanți, ciorapi, bluzoane, tricouri, costume de
bal mascat, veste, tunici, lenjerie de corp,
mitene și mănuși, articole de încălțăminte, și
anume, pantofi, cizme, botoșei, ghete, sandale,
papuci de casă, papuci tip șlapi, pantofi de
alergat, opincute de balet, articole care servesc
la acoperirea capului, și anume pălării, șepci,
bonete, viziere, baticuri, bentițe pentru cap.
26. Articole de mercerie (articole necesare în
croitorie), cu excepția ațelor, insigne pentru
purtat (nu din metale prețioase), accesorii pentru
articole de îmbrăcăminte, funde pentru păr,
șnururi, broșe și catarame, pandative, altele
decât cele pentru bijuterii, cordoane pentru
articole de îmbrăcăminte, articole decorative
pentru păr, panglici, artcole de dantelărie,
broderie, elastice pentru păr, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru pantofi.

───────

(210) M 2018 07889
(151) 22/11/2018
(732) STAY FIT GYM SRL, STR. TEIUL

DOAMNEI NR. 35A, SECTOR 2,
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)

STAY FIT GYM TRAIN
THE WAY YOU ARE

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
aunor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, 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
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.
41. Educaţie şi divertisment, sport şi fitness,
educaţie fizică, cursuri de educaţie fizică, servicii
furnizate de către cluburile de fitness, furnizare
de instalaţii pentru săli de sport, organizare de
demonstraţii sportive, furnizare de servicii de
săli şi cluburi de sport, antrenament sportiv,
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organizare de evenimente sportive, competiţii şi
turnee sportive, instruire şi educaţie cu privire
la sport, antrenamente cu greutăţi, bodybuilding,
gimnastică aerobică, exerciţii fizice, reabilitare
fizică, dietă, alimentaţie, concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness, cursuri
de instruire privind menţinerea formei fizice,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizarea de echipamente şi de cursuri de
pregătire în domeniul exerciţiilor fizice, rezervare
de instalaţii pentru activităţi fizice, furnizarea de
instalaţii pentru exerciţii fizice în grup, coaching
sportiv, servicii ale unui antrenor personal
(fitness).

───────

(210) M 2018 07890
(151) 22/11/2018
(732) IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU,

CALEA DOROBANTILOR NR.
134-138, BL. 11, SC. C, ET. 3,
AP. 98, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Active Immunity by Passive
Immunity Imunitate activa

prin imunitate pasiva
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse sanitare de uz medical, proteine
regulatoare de uz medical, suplimente
dietetice sub formă de praf de proteine,
reactivi de uz medical pentru teste
imunologice, agenți de diagnostic, de
uz farmaceutic, agenți imunoterapeutici
pentru infecțiile bacteriene, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, antiseptice, antivirale,
autoantigeni, creme farmaceutice, creme
medicinale, geluri medicamentoase de
corp, imunoglobulină umană, imunomodulatori,
preparate antibacteriene, preparate antimicotice,
preparate antimicrobiene, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru

tratarea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor cauzate de bacterii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
imunitar, preparate farmaceutice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
de uz dermatologic, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor autoimune, reparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor și afecțiunilor legate de sistemul
imunitar, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate imunostimulatoare, preparate
medicamentoase pentru tratamentul pielii,
preparate biochimice de uz medical, preparate
dermatologice, preparate farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
sistemului genito-urinar, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor pieli, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmacologice pentru îngrijirea pielii, preparate
medicinale pentru tratamentul bolilor infecțioase,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătății,
preparate pentru vaccinuri umane, preparate și
substanțe medicinale, produse antimicrobiene
derivate în mod natural, de uz dermatologic,
produse farmaceutice de regenerare a
țesuturilor, produse farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor epidermice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecțioase, produse
pentru îngrijirea pielii utilizate în scopuri
medicale, reactivi biologici de uz medical,
reactivi de uz medical, reactivi de uz medical
pentru teste imunologice, reactivi medicali de
uz clinic, reactivi pentru analiza microbiologică
(de uz medical), reactivi pentru diagnosticare
de uz medical, reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi și medii pentru diagnosticare,
de uz medical și veterinar, seruri, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, unguente antiseptice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecțiunilor
dermatologice, vaccinuri.
35.  Informații și consiliere comercială pentru
consumatori , demonstrații cu produse ,
distribuirea materialelor publicitare, organizarea
de expoziții comerciale sau publicitare,
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organizarea de prezentări în scop promoțional,
publicitate online pe o rețea de computer,
organizarea de conferințe în scopuri științifice,
comerciale sau publicitare, servicii de
externalizare (asistenta de afaceri), servicii de
intermediere de achiziții (achiziția de produse
și servicii pentru alte afaceri), prezentarea
produselor și serviciilor prin orice mijloace
de comunicare, prezentarea, difuzarea și
distribuirea de materiale publicitare, prospecte,
imprimate, eșantioane, studii, informații de
orice tip și pe orice cale prin corespondență,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin
internet, on-line într-o rețea computerizată sau
prin alte mijloace de comunicații, promovarea
bunurilor altora, regruparea în avantajul terților
a produselor diverse (exceptând transportul lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrarea comercială
privind licențele de servicii și produse pentru
terți, asistență în conducerea și managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, servicii de import și export,
servicii de promovare comercială, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de consultanță comerciala în domeniul
medical, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, prezentare de
servicii și produse, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu ridicata și amănuntul, servicii
de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, marketing destinat unui anumit
scop.
41. Organizarea de expoziții în scopuri științifice
(educație și instruire).

───────

(210) M 2018 07891
(151) 22/11/2018
(732) IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU,

CALEA DOROBANTILOR NR.
134-138, BL. 11, SC. C, ET. 3,
AP. 98, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
I-spga

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

5. Produse sanitare de uz medical, proteine
regulatoare de uz medical, suplimente
dietetice sub formă de praf de proteine,
reactivi de uz medical pentru teste
imunologice, agenți de diagnostic, de
uz farmaceutic, agenți imunoterapeutici
pentru infecțiile bacteriene, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, antiseptice, antivirale,
autoantigeni, creme farmaceutice, creme
medicinale, geluri medicamentoase de
corp, imunoglobulină umană, imunomodulatori,
preparate antibacteriene, preparate antimicotice,
preparate antimicrobiene, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor cauzate de bacterii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
imunitar, preparate farmaceutice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
de uz dermatologic, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor autoimune, reparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor și afecțiunilor legate de sistemul
imunitar, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate imunostimulatoare, preparate
medicamentoase pentru tratamentul pielii,
preparate biochimice de uz medical, preparate
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dermatologice, preparate farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
sistemului genito-urinar, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor pieli, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmacologice pentru îngrijirea pielii, preparate
medicinale pentru tratamentul bolilor infecțioase,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătății,
preparate pentru vaccinuri umane, preparate și
substanțe medicinale, produse antimicrobiene
derivate în mod natural, de uz dermatologic,
produse farmaceutice de regenerare a
țesuturilor, produse farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor epidermice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecțioase, produse
pentru îngrijirea pielii utilizate în scopuri
medicale, reactivi biologici de uz medical,
reactivi de uz medical, reactivi de uz medical
pentru teste imunologice, reactivi medicali de
uz clinic, reactivi pentru analiza microbiologică
(de uz medical), reactivi pentru diagnosticare
de uz medical, reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi și medii pentru diagnosticare,
de uz medical și veterinar, seruri, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, unguente antiseptice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecțiunilor
dermatologice, vaccinuri.
35.  Informații și consiliere comercială pentru
consumatori , demonstrații cu produse ,
distribuirea materialelor publicitare, organizarea
de expoziții comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoțional,
publicitate online pe o rețea de computer,
organizarea de conferințe în scopuri științifice,
comerciale sau publicitare, servicii de
externalizare (asistenta de afaceri), servicii de
intermediere de achiziții (achiziția de produse
și servicii pentru alte afaceri), prezentarea
produselor și serviciilor prin orice mijloace
de comunicare, prezentarea, difuzarea și
distribuirea de materiale publicitare, prospecte,
imprimate, eșantioane, studii, informații de
orice tip și pe orice cale prin corespondență,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin
internet, on-line într-o rețea computerizată sau
prin alte mijloace de comunicații, promovarea
bunurilor altora, regruparea în avantajul terților
a produselor diverse (exceptând transportul lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrarea comercială
privind licențele de servicii și produse pentru
terți, asistență în conducerea și managementul

afacerilor, servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, servicii de import și export,
servicii de promovare comercială, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de consultanță comerciala în domeniul
medical, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, prezentare de
servicii și produse, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu ridicata și amănuntul, servicii
de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, marketing destinat unui anumit
scop.
41. Organizarea de expoziții în scopuri științifice
(educație și instruire).

───────

(210) M 2018 07892
(151) 22/11/2018
(732) IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU,

CALEA DOROBANTILOR NR.
134-138, BL. 11, SC. C, ET. 3,
AP. 98, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
I-gary

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

5. Produse sanitare de uz medical, proteine
regulatoare de uz medical, suplimente
dietetice sub formă de praf de proteine,
reactivi de uz medical pentru teste
imunologice, agenți de diagnostic, de
uz farmaceutic, agenți imunoterapeutici
pentru infecțiile bacteriene, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, antiseptice, antivirale,
autoantigeni, creme farmaceutice, creme
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medicinale, geluri medicamentoase de
corp, imunoglobulină umană, imunomodulatori,
preparate antibacteriene, preparate antimicotice,
preparate antimicrobiene, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor cauzate de bacterii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
imunitar, preparate farmaceutice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
de uz dermatologic, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor autoimune, reparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor și afecțiunilor legate de sistemul
imunitar, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate imunostimulatoare, preparate
medicamentoase pentru tratamentul pielii,
preparate biochimice de uz medical, preparate
dermatologice, preparate farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
sistemului genito-urinar, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor pieli, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmacologice pentru îngrijirea pielii, preparate
medicinale pentru tratamentul bolilor infecțioase,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătății,
preparate pentru vaccinuri umane, preparate și
substanțe medicinale, produse antimicrobiene
derivate în mod natural, de uz dermatologic,
produse farmaceutice de regenerare a
țesuturilor, produse farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor epidermice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecțioase, produse
pentru îngrijirea pielii utilizate în scopuri
medicale, reactivi biologici de uz medical,
reactivi de uz medical, reactivi de uz medical
pentru teste imunologice, reactivi medicali de
uz clinic, reactivi pentru analiza microbiologică
(de uz medical), reactivi pentru diagnosticare
de uz medical, reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi și medii pentru diagnosticare,
de uz medical și veterinar, seruri, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, unguente antiseptice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,

unguente medicinale pentru tratarea afecțiunilor
dermatologice, vaccinuri.
35. Informații și consiliere comercială pentru
consumatori , demonstrații cu produse ,
distribuirea materialelor publicitare, organizarea
de expoziții comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoțional,
publicitate online pe o rețea de computer,
organizarea de conferințe în scopuri științifice,
comerciale sau publicitare, servicii de
externalizare (asistenta de afaceri), servicii de
intermediere de achiziții (achiziția de produse
și servicii pentru alte afaceri), prezentarea
produselor și serviciilor prin orice mijloace
de comunicare, prezentarea, difuzarea și
distribuirea de materiale publicitare, prospecte,
imprimate, eșantioane, studii, informații de
orice tip și pe orice cale prin corespondență,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin
internet, on-line într-o rețea computerizată sau
prin alte mijloace de comunicații, promovarea
bunurilor altora, regruparea în avantajul terților
a produselor diverse (exceptând transportul lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrarea comercială
privind licențele de servicii și produse pentru
terți, asistență în conducerea și managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, servicii de import și export,
servicii de promovare comercială, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de consultanță comerciala în domeniul
medical, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, prezentare de
servicii și produse, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu ridicata și amănuntul, servicii
de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, marketing destinat unui anumit
scop.
41. Organizarea de expoziții în scopuri științifice
(educație și instruire).

───────
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(210) M 2018 07893
(151) 22/11/2018
(732) IONEL VICTOR PĂTRAŞCU ,

CALEA DOROBANTILOR NR.
134-138, BL. 11, SC. C, ET. 3, AP.
98, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CIP

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

5. Produse sanitare de uz medical, proteine
regulatoare de uz medical, suplimente
dietetice sub formă de praf de proteine,
reactivi de uz medical pentru teste
imunologice, agenți de diagnostic, de
uz farmaceutic, agenți imunoterapeutici
pentru infecțiile bacteriene, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, antiseptice, antivirale,
autoantigeni, creme farmaceutice, creme
medicinale, geluri medicamentoase de
corp, imunoglobulină umană, imunomodulatori,
preparate antibacteriene, preparate antimicotice,
preparate antimicrobiene, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
cauzate de bacterii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice de uz
dermatologic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor și afecțiunilor legate de sistemul
imunitar, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate imunostimulatoare, preparate
medicamentoase pentru tratamentul pielii,

preparate biochimice de uz medical, preparate
dermatologice, preparate farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
sistemului genito-urinar, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor pieli, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmacologice pentru îngrijirea pielii, preparate
medicinale pentru tratamentul bolilor infecțioase,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătății,
preparate pentru vaccinuri umane, preparate și
substanțe medicinale, produse antimicrobiene
derivate în mod natural, de uz dermatologic,
produse farmaceutice de regenerare a
țesuturilor, produse farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor epidermice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecțioase, produse
pentru îngrijirea pielii utilizate în scopuri
medicale, reactivi biologici de uz medical,
reactivi de uz medical, reactivi de uz medical
pentru teste imunologice, reactivi medicali de
uz clinic, reactivi pentru analiza microbiologică
(de uz medical), reactivi pentru diagnosticare
de uz medical, reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi și medii pentru diagnosticare,
de uz medical și veterinar, seruri, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, unguente antiseptice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecțiunilor
dermatologice, vaccinuri.
35.  Informații și consiliere comercială
pentru consumatori, demonstrații cu produse,
distribuirea materialelor publicitare, organizarea
de expoziții comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoțional,
publicitate online pe o rețea de computer,
organizarea de conferințe în scopuri științifice,
comerciale sau publicitare, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), servicii de
intermediere de achiziții (achiziția de produse
și servicii pentru alte afaceri), prezentarea
produselor și serviciilor prin orice mijloace
de comunicare, prezentarea, difuzarea și
distribuirea de materiale publicitare, prospecte,
imprimate, eșantioane, studii, informații de
orice tip și pe orice cale prin corespondență,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin
internet, on-line într-o rețea computerizată sau
prin alte mijloace de comunicații, promovarea
bunurilor altora, regruparea în avantajul terților
a produselor diverse (exceptând transportul lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrarea comercială
privind licențele de servicii și produse pentru
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terți, asistență în conducerea și managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, servicii de import și export,
servicii de promovare comercială, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de consultanță comercială în domeniul
medical, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, prezentare de
servicii și produse, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu ridicata și amănuntul, servicii
de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, marketing destinat unui anumit
scop.
41. Organizarea de expoziții în scopuri științifice
(educație și instruire).

───────

(210) M 2018 07894
(151) 22/11/2018
(732) IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU,

CALEA DOROBANTILOR NR.
134-138, BL. 11, SC. C, ET. 3,
AP. 98, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MDV, PhD. V.I.P
Victor Ionel Pătraşcu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.13

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

5. Produse sanitare de uz medical, proteine
regulatoare de uz medical, suplimente dietetice
sub formă de praf de proteine, reactivi de
uz medical pentru teste imunologice, agenți
de diagnostic, de uz farmaceutic, agenți
imunoterapeutici pentru infecțiile bacteriene,
alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, antiseptice, antivirale,
autoantigeni, creme farmaceutice, creme
medicinale, geluri medicamentoase de
corp, imunoglobulină umană, imunomodulatori,
preparate antibacteriene, preparate antimicotice,
preparate antimicrobiene, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
autoimune
, preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului imunitar, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor cauzate
de bacterii, preparate farmaceutice pentru
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prevenirea bolilor sistemului imunitar, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice de uz dermatologic,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
bolilor autoimune, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
preparate farmaceutice pentru tratarea alergiilor,
preparate farmaceutice pentru răni, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor și afecțiunilor
legate de sistemul imunitar, preparate
farmaceutice pentru uz uman, preparate
imunostimulatoare, preparate medicamentoase
pentru tratamentul pielii, preparate biochimice
de uz medical, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor sistemului genito-urinar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor pieli, preparate farmaceutice pentru
leziunile pielii, preparate farmacologice pentru
îngrijirea pielii, preparate medicinale pentru
tratamentul bolilor infecțioase, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
pentru vaccinuri umane, preparate și substanțe
medicinale, produse antimicrobiene derivate în
mod natural, de uz dermatologic, produse
farmaceutice de regenerare a țesuturilor,
produse farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea bolilor infecțioase, produse pentru
îngrijirea pielii utilizate în scopuri medicale,
reactivi biologici de uz medical, reactivi de uz
medical, reactivi de uz medical pentru teste
imunologice, reactivi medicali de uz
clinic, reactivi pentru analiza microbiologică
(de uz medical), reactivi pentru diagnosticare
de uz medical, reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi și medii pentru diagnosticare,
de uz medical și veterinar, seruri, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, unguente antiseptice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecțiunilor
dermatologice, vaccinuri.
35. Informații și consiliere comercială pentru
consumatori, demonstrații cu produse,
distribuirea materialelor publicitare, organizarea
de expoziții comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoțional,
publicitate online pe o rețea de computer,
organizarea de conferințe în
scopuri științifice, comerciale sau publicitare,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),

servicii de intermediere de achiziții (achiziția
de produse și servicii pentru alte afaceri),
prezentarea produselor și serviciilor prin
orice mijloace de comunicare, prezentarea,
difuzarea și distribuirea de materiale publicitare,
prospecte, imprimate, eșantioane, studii,
informații de orice tip și pe orice cale
prin corespondență, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
rețea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicații, promovarea bunurilor altora,
regruparea în avantajul terților a produselor
diverse (exceptând transportul lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, administrarea comercială
privind licențele de servicii și produse pentru
terți, asistență în conducerea și managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, servicii de import și export,
servicii de promovare comercială, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de consultanță comercială în domeniul
medical, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, prezentare de
servicii și produse, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu ridicata și amănuntul, servicii
de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, marketing destinat unui anumit
scop.
41. Organizarea de expoziții în scopuri științifice
(educație și instruire), publicare şi editare de
cărţi, servicii de editare computerizată, editare
de publicaţii ştiinţifice, publicare de cărţi şi
reviste, publicare de manuale, publicare de cărţi
educative, publicare de materiale educative,
publicare de manuale, cursuri, materiale
didactice, publicare de publicaţii electronice,
publicare de cărţi instructive, publicare şi
editare de materiale tipărite, publicare on-line
de cărţi şi reviste electronice, consiliere în
materie de pregătire medicală, coordonare de
cursuri de formare profesională, coordonare de
seminarii de instruire pe probleme medicale,
furnizare de cursuri de formare profesională,
cursuri de pregătire în medicină, demonstratii în
scop de instruire, desfăşurare de seminarii de
instruire, dezvoltare de programe internaţionale
de schimb de experienţă, difuzare de materiale
educative, editare de cărţi şi recenzii, editare
de publicaţii, educaţie în domeniul sănătăţii,
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elaborare de manuale educative, elaborare
de materiale educative, furnizare de centre
de pregătire, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de publicaţii on-line, furnizare de seminare
online de formare, furnizarea de cursuri de
instruire asistate de calculator, furnizarea de
instruire online, instruire în domeniul medical,
organizare de activităţi didactice, organizare de
conferinţe cu scopuri educative, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
organizare de congrese în scop de instruire,
organizare de cursuri de instruire, organizare de
reuniuni şi conferinţe, organizare de seminarii
şi congrese în domeniul medicinei, organizare
şi coordonare de conferinţe, congrese şi
simpozioane, organizarea şi conducerea de
conferinţe, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, publicare de lucrări
ştiinţifice, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de reviste cu informaţii ştiinţifice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de reviste şi cărţi, seminarii
educative, servicii de instruire în domeniul
medical, servicii de instruire şi formare.
42. Cercetare biologică, cercetare clinică
şi cercetare medicală, analiză pentru
dezvoltarea produselor, servicii de analiză de
laborator, servicii de analize bacteriologice,
analize biochimice, analize biologice, analize
computerizate, analize de laborator în domeniul
bacteriologiei, cercetare biochimică, cercetare
biologică, cercetare clinică şi cercetare
medicală, cercetare biotehnologică, cercetare
clinică, cercetare de laborator, cercetare de
laborator în domeniul cosmeticii, cercetare
de produs, cercetare de produse noi,
cercetare în domeniul bacteriologiei, cercetare
în domeniul farmaceutic, cercetare medicală,
cercetare privind medicamentele, cercetare
privind medicina, cercetare privind produsele
farmaceutice, cercetare şi analiză biochimică,
cercetare şi analiză biologică, cercetare şi
analiză în bacteriologie, cercetare şi analiză
ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare de vaccinuri
şi medicamente, cercetare şi dezvoltare de
produse noi pentru terţi, cercetare şi dezvoltare
de produse, cercetare şi dezvoltare în domeniul
biochimiei, cercetare şi dezvoltare ştiinţifică,
cercetare şi testare bacteriologică, cercetare
ştiinţifică cu scopuri medicale în domeniul
bolilor canceroase, cercetare şi dezvoltare
în domeniul farmaceutic şi al biotehnologiei,
cercetare ştiinţifică în scop medical, cercetare
ştiinţifică referitoare la bacteriologie, cercetare
ştiinţifică referitoare la produse cosmetice,
certificare (controlul calităţii), creare şi întreţinere

de pagini web, dezvoltare de preparate
farmaceutice şi medicamente, dezvoltare de
produse farmaceutice, efectuare de teste
clinice, servicii de laborator de cercetare,
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
proiectare şi dezvoltare de metode de testare
şi analiză, proiectare şi dezvoltare de aparate
pentru diagnostice medicale, realizare de
studii ştiinţifice, servicii ale unui laborator
de cercetări biologice, servicii de cercetare,
servicii de cercetare de laborator referitoare la
dermatologie, servicii de cercetare de laborator
privind produsele farmaceutice, servicii de
cercetare în domeniul medical, servicii de
cercetare în domeniul biomedical, servicii de
cercetare şi dezvoltare, servicii de cercetare
medicală şi farmaceutică, servicii de cercetare
şi dezvoltare în domeniul imunohistologiei,
servicii de cercetare şi dezvoltare în domeniul
biotehnologiei, servicii de cercetare şi în
domeniul vaccinurilor, servicii de laboratoare de
analiză, servicii de laborator pentru cercetări
în domeniul medicinei, servicii de testare de
laborator.
44. Analiză ţesuturilor umane pentru tratament
medical, analize medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul persoanelor, asistenţă medicală,
centre rezidenţiale le asistenţă medicală,
consiliere în domeniul imunologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere medicală,
consiliere medicalî în domeniul dermatologiei,
consultanţă profesională în materie de sănătate,
consultanţă şi servicii de informaţii despre
produse medicale, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, ferme agricole,
ferme de animale, furnizare de asistenţă
medicală, furnizare de asistenţă medicală pentru
monitorizarea pacienţilor care urmează un
tratament medical, furnizare de informaţii în
materie de sănătate, furnizare de informaţii
medicale în domeniul dermatologiei, furnizare
de informaţii referitoare la păsări, furnizare
de informaţii şi noutăţi în domeniul medicinei,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
tratament medical, furnizarea de servicii de
îngrijire a sănătăţii la domiciliu, închiriere de
echipamente şi aparate medicale, informaţii
medicale, îngrijire medicală, îngrijire medicală
ambulatorie, îngrijire paliativă, servicii de analize
medicale, servicii de asistenţă medicală pentru
oameni, servicii agricole şi veterinare, servicii
de asistenţă şi analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienţilor, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea păsărilor, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de consiliere legate de tratarea bolilor
degenerative, servicii de medicină alternativă,
servicii de tratamente medicale oferite de
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clinici şi spitale, servicii furnizate de spitale
private, servicii medicale, servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză), servicii
medicale de evaluare a sănătăţii, servicii
medicale oferite printr-o reţea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru tratamentul afecţiunilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, servicii medicale pentru diagnosticarea
bolilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru tratamentul cancerului de piele, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul şi
prelucrarea celulelor umane, servicii oferite de
asistenţii medicali la domiciliu, servicii oferite
de clinici medicale, servicii veterinare, serviciile
farmaciştilor pentru prepararea reţetelor.

───────

(210) M 2018 07895
(151) 22/11/2018
(732) IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU,

CALEA DOROBANTILOR NR.
134-138, BL. 11, SC. C, ET. 3,
AP. 98, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
I-PC2

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

5. Produse sanitare de uz medical, proteine
regulatoare de uz medical, suplimente
dietetice sub formă de praf de proteine,
reactivi de uz medical pentru teste
imunologice, agenți de diagnostic, de
uz farmaceutic, agenți imunoterapeutici
pentru infecțiile bacteriene, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, antiseptice, antivirale,
autoantigeni, creme farmaceutice, creme
medicinale, geluri medicamentoase de
corp, imunoglobulină umană, imunomodulatori,
preparate antibacteriene, preparate antimicotice,
preparate antimicrobiene, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor autoimune, preparate

farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
cauzate de bacterii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice de uz
dermatologic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor și afecțiunilor legate de sistemul
imunitar, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate imunostimulatoare, preparate
medicamentoase pentru tratamentul pielii,
preparate biochimice de uz medical, preparate
dermatologice, preparate farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
sistemului genito-urinar, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor pieli, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmacologice pentru îngrijirea pielii, preparate
medicinale pentru tratamentul bolilor infecțioase,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătății,
preparate pentru vaccinuri umane, preparate și
substanțe medicinale, produse antimicrobiene
derivate în mod natural, de uz dermatologic,
produse farmaceutice de regenerare a
țesuturilor, produse farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor epidermice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecțioase, produse
pentru îngrijirea pielii utilizate în scopuri
medicale, reactivi biologici de uz medical,
reactivi de uz medical, reactivi de uz medical
pentru teste imunologice, reactivi medicali de
uz clinic, reactivi pentru analiza microbiologică
(de uz medical), reactivi pentru diagnosticare
de uz medical, reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi și medii pentru diagnosticare,
de uz medical și veterinar, seruri, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, unguente antiseptice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecțiunilor
dermatologice, vaccinuri.
35.  Informații și consiliere comercială
pentru consumatori, demonstrații cu produse,
distribuirea materialelor publicitare, organizarea
de expoziții comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoțional,
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publicitate online pe o rețea de computer,
organizarea de conferințe în scopuri științifice,
comerciale sau publicitare, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), servicii de
intermediere de achiziții (achiziția de produse
și servicii pentru alte afaceri), prezentarea
produselor și serviciilor prin orice mijloace
de comunicare, prezentarea, difuzarea și
distribuirea de materiale publicitare, prospecte,
imprimate, eșantioane, studii, informații de
orice tip și pe orice cale prin corespondență,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin
internet, on-line într-o rețea computerizată sau
prin alte mijloace de comunicații, promovarea
bunurilor altora, regruparea în avantajul terților
a produselor diverse (exceptând transportul lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrarea comercială
privind licențele de servicii și produse pentru
terți, asistență în conducerea și managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, servicii de import și export,
servicii de promovare comercială, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de consultanță comercială în domeniul
medical, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, prezentare de
servicii și produse, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu ridicata și amănuntul, servicii
de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, marketing destinat unui anumit
scop.
41. Organizarea de expoziții în scopuri științifice
(educație și instruire).

───────

(210) M 2018 07896
(151) 22/11/2018
(732) IONEL-VICTOR PĂTRAȘCU,

CALEA DOROBANTILOR NR.
134-138, BL. 11, SC. C, ET. 3,
AP. 98, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IMUNO-CIP

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

5. Produse sanitare de uz medical, proteine
regulatoare de uz medical, suplimente dietetice
sub formă de praf de proteine, reactivi de
uz medical pentru teste imunologice, agenți
de diagnostic, de uz farmaceutic, agenți
imunoterapeutici pentru infecțiile bacteriene,
alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, antiseptice, antivirale,
autoantigeni, creme farmaceutice, creme
medicinale, geluri medicamentoase de
corp, imunoglobulină umană, imunomodulatori,
preparate antibacteriene, preparate antimicotice,
preparate antimicrobiene, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
cauzate de bacterii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice de uz
dermatologic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor și afecțiunilor legate de sistemul
imunitar, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate imunostimulatoare, preparate
medicamentoase pentru tratamentul pielii,
preparate biochimice de uz medical, preparate
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dermatologice, preparate farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
sistemului genito-urinar, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor pieli, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmacologice pentru îngrijirea pielii, preparate
medicinale pentru tratamentul bolilor infecțioase,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătății,
preparate pentru vaccinuri umane, preparate și
substanțe medicinale, produse antimicrobiene
derivate în mod natural, de uz dermatologic,
produse farmaceutice de regenerare a
țesuturilor, produse farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor epidermice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecțioase, produse
pentru îngrijirea pielii utilizate în scopuri
medicale, reactivi biologici de uz medical,
reactivi de uz medical, reactivi de uz medical
pentru teste imunologice, reactivi medicali de
uz clinic, reactivi pentru analiza microbiologică
(de uz medical), reactivi pentru diagnosticare
de uz medical, reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi și medii pentru diagnosticare,
de uz medical și veterinar, seruri, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, unguente antiseptice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecțiunilor
dermatologice, vaccinuri.
35. Informații și consiliere comercială pentru
consumatori, demonstrații cu produse,
distribuirea materialelor publicitare, organizarea
de expoziții comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoțional,
publicitate online pe o rețea de computer,
organizarea de conferințe în
scopuri științifice, comerciale sau publicitare,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
servicii de intermediere de achiziții (achiziția
de produse și servicii pentru alte afaceri),
prezentarea produselor și serviciilor prin
orice mijloace de comunicare, prezentarea,
difuzarea și distribuirea de materiale publicitare,
prospecte, imprimate, eșantioane, studii,
informații de orice tip și pe orice cale
prin corespondență, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
rețea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicații, promovarea bunurilor altora,
regruparea în avantajul terților a produselor
diverse (exceptând transportul lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, administrarea comercială
privind licențele de servicii și produse pentru

terți, asistență în conducerea și managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, servicii de import și export,
servicii de promovare comercială, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de consultanță comercială în domeniul
medical, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, prezentare de
servicii și produse, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu ridicata și amănuntul, servicii
de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, marketing destinat unui anumit
scop.
41. Organizarea de expoziții în scopuri științifice
(educație și instruire).

───────

(210) M 2018 07897
(151) 22/11/2018
(732) MIDAL INTERFRIG SERVICE SRL,

STR. BAICULUI NR. 82, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MIDAL

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

6. Construcții transportabile metalice, cabluri și
fire neelectrice din metale comune, containere
metalice pentru depozitare sau transport.
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.
9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.
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. Reparații, servicii de instalații.

───────
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(210) M 2018 07898
(151) 22/11/2018
(732) HORATIU ALEODOR MORARIU ,

STR. IULIU MANIU NR. 5, AP. 56,
JUD. MARAMURES, BAIA MARE,
430131, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
Bioconsult

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 07899
(151) 22/11/2018
(732) Etienne Distribution SRL, STR.

PUCHENI NR. 133, ET. 2, AP.
35, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SAVEO

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetărie, ahăr,
miere, sirop de melasă, mirodenii, cafea
măcinată, cafea aromată, cafea verde, cafea
solubilă, cafea decafeinizată, înlocuitori de
cafea, amestecuri de cafea, cafea cu lapte,
băuturi din cafea, uleiuri de cafea, boabe de
cafea, cafea de malț, cafea cu ciocolată, cafea
gata preparată, esență de cafea, esențe de
cafea, arome de cafea, doze de cafea, cafea
cu gheață, pungi de cafea, extracte de cafea,
capsule de cafea, boabe de cafea prăjite, băuturi
pe bază de cafea, cafea (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), ceai, chai (ceai),
ceai negru, ceai instant, ceai rooibos, ceai negru
(ceai englezesc), ceai verde, ceai alb, Cacao,
condimente, cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, publicitate, administrație
comercială, publicitate online.

───────

(210) M 2018 07900
(151) 22/11/2018
(732) ANONYMOUS EURO COMPANY

SRL, STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII
NR. 42, CAMERA 4, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TOPSELLER

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

1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini articificale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi folositi
în industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
minereuri.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
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cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente de uz stiintific, 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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distributie a apei şi
instalaţii sanitare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Produse pirotehnice, artificii.
14. Metale pretooase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
materiale plastice extrudate, materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante, tevi
flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, plută,
stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale

pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice).
23. Fire de uz textil.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală, tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii pentru clădiri, reparaţii, instalaţii.
38. Telecomunicaţii
40. Prelucrarea materialelor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumusete pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2018 07901
(151) 22/11/2018
(732) SC ALYNEX BUSINESS

MARKETING SRL, STR. ROMANĂ
NR. 28-30, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
A LU' NILĂ

(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, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 07902
(151) 22/11/2018
(732) IONUT RAUL POPA, COMUNA

BĂIȘOARA NR. 226A, JUD. CLUJ,
COMUNA BĂIȘOARA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

FiT Tare

(531) Clasificare Viena: 24.17.21; 26.01.16;
26.01.18; 29.01.13

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 07903
(151) 22/11/2018
(732) ANA MARIA IACOVICI, STR.

GĂRII NR. 11, BL. G5, SC. C, AP.
4, ET. 1, JUD. TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(540)
HAINOTEKA

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07904
(151) 22/11/2018
(732) SAMER TN S.R.L, STR. LINIA

DE CENTURĂ NR. 17, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. 227 SITUAT ÎN
HALA C DIN COMPLEXUL CHINA
TOWN, COMUNA AFUMAȚI,
JUDEȚUL ILFOV, SAT AFUMAȚI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

TOOS PORCELAIN

(531) Clasificare Viena: 03.07.06; 03.07.24;
24.09.05; 24.09.07; 27.05.24

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
export, regruparea la un loc în avantajul terților
a diverselor produse în mod special a celor
solicitate în clasa 21 (exceptând transportul),
permițând consumatorrior să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 07905
(151) 22/11/2018
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KD HOME

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07906
(151) 22/11/2018
(732) LUCIAN NICOLAE, CALEA

RAHOVEI NR. 299, BL. B, SC.
B, ET. 4, AP. 30, SECTOR 5 ,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PRIME TIME MED

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
producția de emisiuni de televiziune.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/11/2018-25/11/2018

(210) M 2018 07907
(151) 22/11/2018
(732) SERVICIUL PUBLIC

ADMINISTRARE CETATE DEVA,
STR. PIAȚA UNIRII NR. 16,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)

CETATEA DEVA

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 07.01.24;
27.05.01

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 07908
(151) 22/11/2018
(732) MIHAI CRAIU, STR. MAIOR

ATANASE IONESCU NR. 43,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Spitalul Virtual de Copii (SVC)

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

38. Transmitere de mesaje medicale către
populație.

───────

(210) M 2018 07909
(151) 22/11/2018
(732) VICTORIA BARITA SRL, STR.

ȚEBEA NR, 24, BL. 3, SC. A, AP.
12, CAMERA 1, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Sculărie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de cafenea, servicii de catering de
alimente și băuturi, restaurante, restaurante cu
autoservire, servicii oferite de snack baruri.

───────

(210) M 2018 07910
(151) 22/11/2018
(732) MAOZ SHMUEL TAGANSKI, STR.

VLAD DRACUL NR. 2, BL. B1, SC.
1, AP. 23, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031196, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BUCHAREST APP

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

35. Publicitate.
39. Organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07911
(151) 23/11/2018
(732) K TOTAL EXPERT TRAINING

SRL, ALEEA FORTUNA PARK
NR. 1, SC. B, AP. 701, JUDEŢUL
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530176, HARGHITA, ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP. 13, JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HR, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.03.08; 02.03.16;
02.03.23; 02.03.30

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 07912
(151) 23/11/2018
(732) VELSTAND SECURITY SRL, STR.

STADIONULUI NR. 8, CAMERA 9,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500064,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

V VELSTAND SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 26.02.08;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii depază și protecție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii oferite
de către agenții de pază pentru magazine.

───────

(210) M 2018 07913
(151) 23/11/2018
(732) SC PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Totul pentru oameni.

Si ceva in plus.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 07914
(151) 23/11/2018
(732) S.C. ONE MIRCEA ELIADE

PROPERTIES S.R.L., B-DUL
DACIA NR. 56, CORP A, ET.
1, CAMERA 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one FLOREASCA CITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 26.11.02; 26.11.08

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────
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(210) M 2018 07915
(151) 23/11/2018
(732) ONE HERĂSTRĂU PROPERTIES

SRL, BDUL. DACIA NR. 56, CORP
A, ET. 1, CAMERA 12, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one COTROCENI PARK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 26.11.02; 26.11.08

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 07916
(151) 23/11/2018
(732) DMS PROTECT SERVICES SRL,

STR. GIMALAU NR. 11, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DMS Protect Services

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 24.01.15;
27.05.24

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor materiale şi a persoanelor.

───────
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(210) M 2018 07917
(151) 23/11/2018
(732) ASOCIATIA TARA BARSEI 4x4,

STR. BÂRSEI, BL. 28, ET. 4, AP. 75,
JUD. BRAȘOV, CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

4X4 ȚARA BÂRSEI

(531) Clasificare Viena: 26.01.15; 26.01.17;
26.01.18; 06.01.02; 06.01.04; 05.05.10;
18.01.21; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, galben, gri,
alb

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline.
41. Educaţie, divertisment, instruire, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 07918
(151) 23/11/2018
(732) S.C. ROX DAVI 2007 S.R.L.,

SAT OSORHEI NR. 513/A, JUD.
BIHOR, COM. OSORHEI , BIHOR,
ROMANIA

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

(540)
BKETA

(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).

───────

(210) M 2018 07919
(151) 23/11/2018
(732) S.C. ROX DAVI 2007 S.R.L.,

SAT OSORHEI NR. 513/A, JUD.
BIHOR, COM. OSORHEI , BIHOR,
ROMANIA

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

(540)
DOOZ

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

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07920
(151) 23/11/2018
(732) S.C. ROX DAVI 2007 S.R.L.,

SAT OSORHEI NR. 513/A, JUD.
BIHOR, COM. OSORHEI , BIHOR,
ROMANIA

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

(540)
BABU

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07921
(151) 23/11/2018
(732) S.C. SOF CONSULTING S.R.L.,

STR. GAVRIL MUZICESCU NR. 8,
CAMERA 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

MASTER TRAINER
TRAINING. RESULTS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.10; 26.11.13; 06.01.04

(591) Culori revendicate:violet, galben, negru
(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).
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 07922
(151) 23/11/2018
(732) LOGARITHMIC SERVICES S.R.L.,

STR. GH. SAULESCU NR. 43,
CAMERA 3, ET. 3, AP. 7, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

logarithmic digital
marketing solutions

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 26.04.03

(591) Culori revendicate:albastru închis,
verde

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07923
(151) 23/11/2018
(732) MARDARI IURII, BLD.

CONSTRUCTORILOR NR. 9,
BL. 9, SC. 1, AP. 3, SECTOR
6 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

WIZA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 26.03.05

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

clase:
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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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).

───────

(210) M 2018 07924
(151) 23/11/2018
(732) OAMENI SI COMPANII SRL, STR.

SPITAL PAŞCANU, NR. 15, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
ASBS ANGAJAT SĂNĂTOS,

BUSINESS SĂNĂTOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 07925
(151) 23/11/2018
(732) MEDFUSION SRL, STR. SESULUI

NR. 4, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400384, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Botaniq.ro simte natura

(531) Clasificare Viena: 19.11.01; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, în locaţii specializate,
promovare, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de comerţ (vânzarea on-
line), prezentarea produselor diverse pentru
vânzare on line prin intermediul unui site web
sau platforme specializate, astfel încât terţii le
cunoască şi să le achiziţioneze comod, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poştă, servicii de comercializare
cu amănuntul, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor în scopuri comerciale,
promovare de produse şi servicii ale terţilor prin
intermediul anunţurilor publicitare pe pagini de
Internet, promovare a vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
promovare de produse şi servicii ale terţilor
prin intermediul unui program preferenţial pentru
clienţi, promovare de produse şi servicii pentru
terţi, publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vadă şi să compare în mod convenabil bunurile
şi serviciile oferite de respectivii comercianţi,
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difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe Internet,
servicii de intermediere de cumpărare de
produse pentru terţi, servicii de intermediere
comercială de produse pentru terţi, servicii de
consultanţă privind achiziţionarea de produse
în numele unor terţi, informare şi consiliere
comercială pentru consumatori în legătură cu
produsele, toate serviciile menţionate anterior
sunt furnizate cu privire la produse naturiste:
extracte hidro-alcoolice, gemoterapice, pulberi
organice, tincturi, infuzii şi ierburi naturale,
produse farmaceutice, produse pentru dietă,
preparate şi suplimente alimentare dietetice,
produse alimentare, condimente şi esenţe,
fructe uscate, cereale, ciocolată, măsline, lapte
vegetal, sucuri, sosuri, conserve, deserturi,
paste făinoase, produse apicole, cafea şi ceai,
batoane, biscuiţi, nuci, seminţe, boabe, ulei,
oţet, zahăr şi îndulcitori, produse cosmetice bio,
produse de igienă intimă, de igienă orală, de
îngrijire corp, îngrijire ten, îngrijire păr, detergent
rufe ecologice, detergent ecologic pentru vase,
aparatură şi articole pentru bebeluşi, şerveţele
pentru curăţat, saci de dormit, port-bebe, rucsac
cu chingi pentru transportul bebeluşilor, marsupii
pentru transportul copiilor, purificator de aer, filtre
pentru apă, vase de ceramică, borcane pentru
germinare, aparate pentru bucătărie, aparate de
tocat pentru bucătărie, agitatoare de cocktailuri,
aparate pentru cocktailuri.

───────

(210) M 2018 07927
(151) 23/11/2018
(732) ELEMENT INVEST PARTNERS

SRL, STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, BIROUL 2, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

one VICTORIEI CENTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

35. Publicitate, servicii de vânzare imobile.
36. Servicii imobiliare, inclusiv închirieri de
imobile.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii şi mentenanţă
referitoare la construcţii.

───────

(210) M 2018 07929
(151) 23/11/2018
(732) MEDFUSION SRL, STR. SESULUI

NR. 4, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400384, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Primadrogherie.ro
Răspunsul e în natură

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, în locaţii specializate,
promovare, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de comerţ (vânzarea on-
line), prezentarea produselor diverse pentru
vânzare on line prin intermediul unui site web
sau platforme specializate, astfel încât terţii le
cunoască şi să le achiziţioneze comod, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
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cu livrare prin poştă, servicii de comercializare
cu amănuntul, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor în scopuri comerciale,
promovare de produse şi servicii ale terţilor prin
intermediul anunţurilor publicitare pe pagini de
Internet, promovare a vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
promovare de produse şi servicii ale terţilor
prin intermediul unui program preferenţial pentru
clienţi, promovare de produse şi servicii pentru
terţi, publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vadă şi să compare în mod convenabil bunurile
şi serviciile oferite de respectivii comercianţi,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe Internet,
servicii de intermediere de cumpărare de
produse pentru terţi, servicii de intermediere
comercială de produse pentru terţi, servicii de
consultanţă privind achiziţionarea de produse
în numele unor terţi, informare şi consiliere
comercială pentru consumatori în legătură cu
produsele, toate serviciile menţionate anterior
sunt furnizate cu privire la produse naturiste:
extracte hidro-alcoolice, gemoterapice, pulberi
organice, tincturi, infuzii şi ierburi naturale,
produse farmaceutice, produse pentru dietă,
preparate şi suplimente alimentare dietetice,
produse alimentare, condimente şi esenţe,
fructe uscate, cereale, ciocolată, măsline, lapte
vegetal, sucuri, sosuri, conserve, deserturi,
paste făinoase, produse apicole, cafea şi ceai,
batoane, biscuiţi, nuci, seminţe, boabe, ulei,
oţet, zahăr şi îndulcitori, produse cosmetice bio,
produse de igienă intimă, de igienă orală, de
îngrijire corp, îngrijire ten, îngrijire păr, detergent
rufe ecologice, detergent ecologic pentru vase,
aparatură şi articole pentru bebeluşi, şerveţele
pentru curăţat, saci de dormit, port-bebe, rucsac
cu chingi pentru transportul bebeluşilor, marsupii
pentru transportul copiilor, purificator de aer, filtre
pentru apă, vase de ceramică, borcane pentru
germinare, aparate pentru bucătărie, aparate de
tocat pentru bucătărie, agitatoare de cocktailuri,
aparate pentru cocktailuri.

───────

(210) M 2018 07930
(151) 23/11/2018
(732) JOHNSON & JOHNSON, ONE

JOHNSON & JOHNSON PLAZA,
NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY,
08933, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ALEGE CE E DELICAT

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

3. Produse pentru îngrijirea şi curăţarea pielii şi
a părului (produse cosmetice).

───────

(210) M 2018 07931
(151) 23/11/2018
(732) IKO ROMANIA SRL, ŞOS.

IANCULUI NR. 72, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AMARO

(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.

───────

(210) M 2018 07932
(151) 23/11/2018
(732) IKO ROMANIA SRL, ŞOS.

IANCULUI NR. 72, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AMARO TV
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(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.

───────

(210) M 2018 07934
(151) 23/11/2018
(732) VM CONTROLS EOOD, 7

ISKARSKO SHOSSE, BLOCK
2, BULGARIA, SOFIA, 1592,
BULGARIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Whiskey Fest Bucharest

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii și vinului,
rom, băuturi alcoolice care conțin fructe, esențe
alcoolice, băuturi aperitiv, cidru, cocktailuri,
băuturi distilate, băuturi spirtoase, băuturi pe
bază de rom, cocktailuri cu rom, punci de
rom, rom din sirop de trestie de zahăr, băuturi
alcoolice pe bază de ceai.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrare de afaceri, servicii de funcții
administrative, servicii de promovare și
publicitate, servicii de marketing, servicii de
promovare de produse și servicii pentru
terți, servicii de intermediere publicitară,
difuzare de anunțuri publicitare, servicii
de merchandising, servicii de intermediere
comercială, managementul proiectelor de
afaceri, gestiunea profesională a afacerilor
comerciale, agenții de informații comerciale,
impresarierea artiștilor și designerilor
(managementul serviciilor de impresariat
pentru artiști și designeri), prezentare de
firme pe internet și în alte medii de
comunicare, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, prezentarea
produselor și serviciilor cu ajutorul producțiilor
audiovizuale în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea afacerilor, consultanță
profesională în afaceri și managementul
afacerilor, procesare administrativă a comenzilor

și a comenzilor de vânzare aferente, compilații
statistice, prospectare, cercetare și analiză de
piață, sondaje de opinie, compilarea informațiilor
în baze de date informatice, gestionare de
fișiere informatice, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, servicii de informații și consultanță
privind serviciile anterior citate, toate serviciile
menționate anterior, prestate sau nu pe cale
electronică, inclusiv prin Internet.
41. Educatie, furnizare de instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, furnizarea
de facilități și servicii de recreere,
servicii de divertisment, organizarea și
desfășurarea de evenimente de divertisment
și culturale, concerte, expoziții, petreceri și
festivaluri, fotografie și servicii de raportare
fotografică, servicii de producție de filme,
compilarea, producerea, dirijarea și prezentarea
înregistrărilor audio și video, dezvoltarea,
alcătuirea și susținerea de programe de instruire,
cursuri și ateliere de lucru, organizarea și
asigurarea de excursii, tururi turistice, conferințe,
seminarii, congrese, simpozioane, prelegeri și
alte activități educative și culturale similare,
servicii de agenții de bilete (divertisment),
rezervare și reținere de tichete și bilete pentru
evenimente recreative, culturale și sportive,
organizare de concursuri și decernări de premii,
publicare, împrumut, editare și distribuție de
buletine informative, cărți, ziare, reviste, broșuri,
pliante, produse de imprimerie și alte înscrisuri
și publicații, organizarea de târguri și expoziții
în scopuri educative și didactice, servicii de
informații și consultanță referitoare la serviciile
sus menționate, toate serviciile menționate
anterior, prestate și pe cale electronică, printre
care prin internet.

───────

(210) M 2018 07935
(151) 23/11/2018
(732) VM CONTROLS EOOD, 7

ISKARSKO SHOSSE, BLOCK
2, BULGARIA, SOFIA, 1592,
BULGARIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Whiskey Fest Romania
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii și vinului,
rom, băuturi alcoolice care conțin fructe, esențe
alcoolice, băuturi aperitiv, cidru, cocktailuri,
băuturi distilate, băuturi spirtoase, băuturi pe
bază de rom, cocktailuri cu rom, punci de
rom, rom din sirop de trestie de zahăr, băuturi
alcoolice pe bază de ceai.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrare de afaceri, servicii de funcții
administrative, servicii de promovare și
publicitate, servicii de marketing, servicii de
promovare de produse și servicii pentru
terți, servicii de intermediere publicitară,
difuzare de anunțuri publicitare, servicii
de merchandising, servicii de intermediere
comercială, managementul proiectelor de
afaceri, gestiunea profesională a afacerilor
comerciale, agenții de informații comerciale,
impresarierea artiștilor și designerilor
(managementul serviciilor de impresariat
pentru artiști și designeri), prezentare de
firme pe internet și în alte medii de
comunicare, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, prezentarea
produselor și serviciilor cu ajutorul producțiilor
audiovizuale în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea afacerilor, consultanță
profesională în afaceri și managementul
afacerilor, procesare administrativă a comenzilor
și a comenzilor de vânzare aferente, compilații
statistice, prospectare, cercetare și analiză de
piață, sondaje de opinie, compilarea informațiilor
în baze de date informatice, gestionare de
fișiere informatice, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, servicii de informații și consultanță
privind serviciile anterior citate, toate serviciile
menționate anterior, prestate sau nu pe cale
electronică, inclusiv prin Internet.
41. Educatie, furnizare de instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, furnizarea
de facilități și servicii de recreere,
servicii de divertisment, organizarea și
desfășurarea de evenimente de divertisment
și culturale, concerte, expoziții, petreceri și
festivaluri, fotografie și servicii de raportare
fotografică, servicii de producție de filme,
compilarea, producerea, dirijarea și prezentarea
înregistrărilor audio și video, dezvoltarea,
alcătuirea și susținerea de programe de instruire,
cursuri și ateliere de lucru, organizarea și
asigurarea de excursii, tururi turistice, conferințe,
seminarii, congrese, simpozioane, prelegeri și
alte activități educative și culturale similare,
servicii de agenții de bilete (divertisment),

rezervare și reținere de tichete și bilete pentru
evenimente recreative, culturale și sportive,
organizare de concursuri și decernări de premii,
publicare, împrumut, editare și distribuție de
buletine informative, cărți, ziare, reviste, broșuri,
pliante, produse de imprimerie și alte înscrisuri
și publicații, organizarea de târguri și expoziții
în scopuri educative și didactice, servicii de
informații și consultanță referitoare la serviciile
sus menționate, toate serviciile menționate
anterior, prestate și pe cale electronică, printre
care prin internet.

───────

(210) M 2018 07936
(151) 23/11/2018
(732) VM CONTROLS EOOD, 7

ISKARSKO SHOSSE, BLOCK
2, BULGARIA, SOFIA, 1592,
BULGARIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Whiskey Fest

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii și vinului,
rom, băuturi alcoolice care conțin fructe, esențe
alcoolice, băuturi aperitiv, cidru, cocktailuri,
băuturi distilate, băuturi spirtoase, băuturi pe
bază de rom, cocktailuri cu rom, punci de
rom, rom din sirop de trestie de zahăr, băuturi
alcoolice pe bază de ceai.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrare de afaceri, servicii de funcții
administrative, servicii de promovare și
publicitate, servicii de marketing, servicii de
promovare de produse și servicii pentru
terți, servicii de intermediere publicitară,
difuzare de anunțuri publicitare, servicii
de merchandising, servicii de intermediere
comercială, managementul proiectelor de
afaceri, gestiunea profesională a afacerilor
comerciale, agenții de informații comerciale,
impresarierea artiștilor și designerilor
(managementul serviciilor de impresariat
pentru artiști și designeri), prezentare de
firme pe internet și în alte medii de
comunicare, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, prezentarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/11/2018-25/11/2018

produselor și serviciilor cu ajutorul producțiilor
audiovizuale în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea afacerilor, consultanță
profesională în afaceri și managementul
afacerilor, procesare administrativă a comenzilor
și a comenzilor de vânzare aferente, compilații
statistice, prospectare, cercetare și analiză de
piață, sondaje de opinie, compilarea informațiilor
în baze de date informatice, gestionare de
fișiere informatice, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, servicii de informații și consultanță
privind serviciile anterior citate, toate serviciile
menționate anterior, prestate sau nu pe cale
electronică, inclusiv prin Internet.
41. Educatie, furnizare de instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, furnizarea
de facilități și servicii de recreere,
servicii de divertisment, organizarea și
desfășurarea de evenimente de divertisment
și culturale, concerte, expoziții, petreceri și
festivaluri, fotografie și servicii de raportare
fotografică, servicii de producție de filme,
compilarea, producerea, dirijarea și prezentarea
înregistrărilor audio și video, dezvoltarea,
alcătuirea și susținerea de programe de instruire,
cursuri și ateliere de lucru, organizarea și
asigurarea de excursii, tururi turistice, conferințe,
seminarii, congrese, simpozioane, prelegeri și
alte activități educative și culturale similare,
servicii de agenții de bilete (divertisment),
rezervare și reținere de tichete și bilete pentru
evenimente recreative, culturale și sportive,
organizare de concursuri și decernări de premii,
publicare, împrumut, editare și distribuție de
buletine informative, cărți, ziare, reviste, broșuri,
pliante, produse de imprimerie și alte înscrisuri
și publicații, organizarea de târguri și expoziții
în scopuri educative și didactice, servicii de
informații și consultanță referitoare la serviciile
sus menționate, toate serviciile menționate
anterior, prestate și pe cale electronică, printre
care prin internet.

───────

(210) M 2018 07937
(151) 23/11/2018
(732) REAL HYPER MAGAZINE SRL,

BD. THEODOR PALLADY NR.
51N, CLĂDIREA C6, CORPUL
A, CAMERA 106, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL , B-DUL
DACIA, NR.48, BL.D-10, AP.3,
ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

remarkt

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

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485),
albastru (Pantone 294)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 07938
(151) 23/11/2018
(732) KONSTANTINOS

GIOUVANOUDIS, STR. TOMIS NR.
2, BL. 5, SC. 1, AP. 64, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 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)

SITHONIA ELLAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 22.05.10; 22.05.13

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
brânza, uleiuri şi grăsimi alimentare, măsline,
conservate, ulei de măsline extra virgin
alimentar, ulei de măsline alimentar.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 07939
(151) 25/11/2018
(732) GEORGE BORDEI, STR.

DRM. PADUREA NEAGRA NR.
19-33, BL. SP8A, ET. 3, AP. 32,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 014044,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KANDAON

(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.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2018 07940
(151) 25/11/2018
(732) CARMEN HELWIG, STR. DRUMUL

SARII NR. 18, BL. A41, SC. A, ET.
1, AP. 5, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR.32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 01

(540)

Helwig Shoes SINCE 1921
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.11

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasa 25 (exceptând transportul), permițând
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, aceste servicii putând fi asigurate prin
magazine en gros și en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, respectiv, prin intermediul site-urilor
web, orgaizare de târguri și expoziții în scop
comercial și publicitar.

───────


