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Cereri Mărci publicate în 29/01/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 00324 22/01/2018 H4L WEST GARDEN SRL WEST garden

2 M 2018 00325 22/01/2018 EMUSUGRA PAN SRL CV RESTAURANT CRAMA
VECHE

3 M 2018 00326 22/01/2018 ASOCIATIA FREE WORLD RO SUPER TOP

4 M 2018 00328 22/01/2018 ILIE RĂDUŢĂ TCS WWW.GRUPTCS.RO

5 M 2018 00329 22/01/2018 REGIA NAŢIONALĂ A
PĂDURILOR ROMSILVA

REGIA NAŢIONALĂ A
PĂDURILOR ROMSILVA
CONTEAZĂ PENTRU VIITOR

6 M 2018 00330 22/01/2018 NOBIOTIC PHARMA SRL Imunobiotic

7 M 2018 00331 22/01/2018 ELENA IRINA POPA Un monde d'amour

8 M 2018 00332 22/01/2018 ALIN CERVATIUC
MARIUS PETRONEL
ALEXANDRU

Esti Din Iasi daca

9 M 2018 00333 22/01/2018 ALIN CERVATIUC ReporterIS

10 M 2018 00334 22/01/2018 ALIN CERVATIUC Radio Hit

11 M 2018 00335 22/01/2018 ALIN CERVATIUC Ziarul de Iasi

12 M 2018 00336 22/01/2018 ALIN CERVATIUC Eşti din România Dacă

13 M 2018 00337 22/01/2018 ALIN CERVATIUC 7Est

14 M 2018 00338 22/01/2018 SAN GENNARO SRL SAN GENNARO

15 M 2018 00339 22/01/2018 SSG SERIOUS SECURITY SRL SSG SERIOUS SECURITY

16 M 2018 00340 22/01/2018 ALEXANDRU RAFILA RoVaccin

17 M 2018 00341 22/01/2018 DUMITRU-CRISTIAN BODAN DAVID

18 M 2018 00342 22/01/2018 SC ADEPLAST SA DIAMOND PREMIUM
PRODUCTS

19 M 2018 00343 22/01/2018 GARDIENII SECURITY BN SRL SECURITY GBN

20 M 2018 00344 22/01/2018 SC M.P. BĂNEASA-PASTE SA Mucenici Mărţişor

21 M 2018 00345 22/01/2018 NOBIOTIC PHARMA SRL Biolin Calm

22 M 2018 00346 22/01/2018 NICOLETA-MARIA DRAGOMIR TIMIŞ

23 M 2018 00347 22/01/2018 PANE & POMODORO SRL PANE & POMODORO STAY
SIMPLE

24 M 2018 00348 22/01/2018 SC LA VIE SRL UNIO CRAMA BASILESCU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 00349 22/01/2018 British American Tobacco

(Brands) Limited
CORES

26 M 2018 00350 22/01/2018 British American Tobacco
(Brands) Limited

STIKS

27 M 2018 00351 22/01/2018 SC M.P. BĂNEASA PASTE SA Mucenici Ghiocel

28 M 2018 00352 22/01/2018 SC M.P.BANEASA PASTE SA Bun gust Mucenici 200g e

29 M 2018 00353 22/01/2018 CRISTIAN LUDOVIC POP paw star

30 M 2018 00354 22/01/2018 VLAD IVĂNESCU Craft Beer Festival

31 M 2018 00355 22/01/2018 D.C.I. EXCLUSIVE EVENT SRL AMINTIRI POZNITE

32 M 2018 00356 22/01/2018 SHUTTLELITE EXPERIENCE
SRL

SHUTTLELITE

33 M 2018 00357 22/01/2018 JT INTERNATIONAL SA EVOLVE

34 M 2018 00358 22/01/2018 ARMINA ELENA SIRBU DareDo
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(210) M 2018 00324
(151) 22/01/2018
(732) H4L WEST GARDEN SRL, STR.

IULIU MANIU NR. 309-317,
CLĂDIREA C4, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 61101, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WEST garden

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.01

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

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

───────

(210) M 2018 00325
(151) 22/01/2018
(732) EMUSUGRA PAN SRL, STR.

VIITORULUI NR. 84, SAT SFANTUL
ILIE, COMUNA SCHEIA, JUDEŢUL
SUCEAVA, SCHEIA, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

CV RESTAURANT
CRAMA VECHE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 24.01.15; 27.05.22

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

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────
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(210) M 2018 00326
(151) 22/01/2018
(732) ASOCIATIA FREE WORLD,

COMUNA BRADU, SAT GEAMANA
NR. 24, JUDEŢUL ARGEŞ,
BRADU, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

RO SUPER TOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 25.01.19

(591) Culori revendicate:alb, ultra violet
(604C8D)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00328
(151) 22/01/2018
(732) ILIE RĂDUŢĂ, STR. ESPANA NR.

45, MADRID, MADRID, SPANIA
(540)

TCS WWW.GRUPTCS.RO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru
(Pantone100C); roşu (Pantone 485C)

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală, bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────
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(210) M 2018 00329
(151) 22/01/2018
(732) REGIA NAŢIONALĂ A

PĂDURILOR ROMSILVA,
STR. PETRICANI NR. 9A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023841,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REGIA NAŢIONALĂ A
PĂDURILOR ROMSILVA

CONTEAZĂ PENTRU VIITOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14; 24.01.10; 24.01.15; 05.01.01;
05.01.02; 05.01.06; 05.01.16

(591) Culori revendicate:galben, verde,
negru, maro

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire şi sudură, substanţe
pentru tăbăcirea de blănuri şi piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri şi
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrăşăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţă.
4. Uleiuri şi unsori industriale, ceară, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnasament şi
articole de şelarie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,

asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi vesela, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, piepteni
şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curăţare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi ceramică.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute şi înlocuitori pentru
acestea.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2018 00330
(151) 22/01/2018
(732) NOBIOTIC PHARMA SRL, BLD-

UL DECEBAL NR. 5-7, DEPOZIT
LANGĂ POŞTA TRANZIT,
JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Imunobiotic

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice de uz medical,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale.

───────

(210) M 2018 00331
(151) 22/01/2018
(732) ELENA IRINA POPA, BD-UL

ALEXANDRU CEL BUN NR. 2,
SC. B, AP. 7, JUDEŢUL BACAU,
BUCUREŞTI, BACĂU, ROMANIA

(540)

Un monde d'amour

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 26.02.12;
26.02.07

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

───────

(210) M 2018 00332
(151) 22/01/2018
(732) ALIN CERVATIUC, STR. DROBETA

NR. 5, BL. R15, SC. C, ET. 1,
AP. 2, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
MARIUS PETRONEL
ALEXANDRU, STR. VASILE LUPU
NR. 124A, BL. A1, SC. A, ET.2,
AP. 1, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Esti Din Iasi daca

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

42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea programelor de calculator,
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini
şi site-uri web, motoare de căutare pe
internet, crearea de site-uri de socializare şi
aplicaţii web, servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de artă grafică,
videografică, furnizarea de informaţii de la indici
de căutare şi baze de date cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze
de date, grafice şi informaţii audiovizuale,
prin intermediul reţelelor globale de informaţii
computerizate sau altor reţele de comunicaţii,
servicii informatice şi anume: găzduire facilităţi
electronice pentru terţi pentru organizarea şi
desfăşurarea discuţiilor interactive prin internet
sau prin alte reţele de comunicaţii, găzduire
comunităţi virtuale pentru ca utilizatorii să
organizeze grupuri, evenimente, participări la
discuţii, colectare de informaţii şi resurse, şi să
se angajeze în relaţionarea socială, de afaceri
şi comunicare, găzduire de conţinut online
digital, găzduire aplicaţii software de calculator
ale terţilor, găzduirea unui site web interactiv
şi unui program online nedescărcabil pentru
încărcarea, descărcarea, postarea, arătarea,
afişarea, etichetarea, partajarea şi transmiterea
de mesaje, comentarii, conţinut multimedia,
videoclipuri, filme, pelicule, fotografii, conţinut
audio, animaţie, poze, imagini, text, informaţii
şi alte tipuri de conţinut, furnizarea de software
nedescărcabil care permite utilizatorilor să caute,
să localizeze şi să comunice cu alţii prin reţelele
electronice de comunicaţii pentru realizarea de
sondaje şi anchete, servicii oferite de furnizorul
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de servicii de aplicaţii electronice (application
service provider services).

───────

(210) M 2018 00333
(151) 22/01/2018
(732) ALIN CERVATIUC, STR. DROBETA

NR. 5, BL. R15, SC. C, ET. 1,
AP. 2, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
ReporterIS

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

42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea programelor de calculator,
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini
şi site-uri web, motoare de căutare pe
internet, crearea de site-uri de socializare şi
aplicaţii web, servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de artă grafică,
videografică, furnizarea de informaţii de la indici
de căutare şi baze de date cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze
de date, grafice şi informaţii audiovizuale,
prin intermediul reţelelor globale de informaţii
computerizate sau altor reţele de comunicaţii,
servicii informatice şi anume: găzduire facilităţi
electronice pentru terţi pentru organizarea şi
desfăşurarea discuţiilor interactive prin internet
sau prin alte reţele de comunicaţii, găzduire
comunităţi virtuale pentru ca utilizatorii să
organizeze grupuri, evenimente, participări la
discuţii, colectare de informaţii şi resurse, şi să
se angajeze în relaţionarea socială, de afaceri
şi comunicare, găzduire de conţinut online
digital, găzduire aplicaţii software de calculator
ale terţilor, găzduirea unui site web interactiv
şi unui program online nedescărcabil pentru
încărcarea, descărcarea, postarea, arătarea,
afişarea, etichetarea, partajarea şi transmiterea
de mesaje, comentarii, conţinut multimedia,
videoclipuri, filme, pelicule, fotografii, conţinut
audio, animaţie, poze, imagini, text, informaţii
şi alte tipuri de conţinut, furnizarea de software
nedescărcabil care permite utilizatorilor să caute,
să localizeze şi să comunice cu alţii prin reţelele
electronice de comunicaţii pentru realizarea de
sondaje şi anchete, servicii oferite de furnizorul
de servicii de aplicaţii electronice (application
service provider services).

───────

(210) M 2018 00334
(151) 22/01/2018
(732) ALIN CERVATIUC, STR. DROBETA

NR. 5, BL. R15, SC. C, ET. 1,
AP. 2, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Radio Hit

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul , agenţie
de publicitate.
38. Transmiterea emisiunii radiofonice.
41. Organizare de spectacole, realizare emisiuni
radiofonice.

───────

(210) M 2018 00335
(151) 22/01/2018
(732) ALIN CERVATIUC, STR. DROBETA

NR. 5, BL. R15, SC. C, ET. 1,
AP. 2, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Ziarul de Iasi

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

42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea programelor de calculator,
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini
şi site-uri web, motoare de căutare pe
internet, crearea de site-uri de socializare şi
aplicaţii web, servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de artă grafică,
videografică, furnizarea de informaţii de la indici
de căutare şi baze de date cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze
de date, grafice şi informaţii audiovizuale,
prin intermediul reţelelor globale de informaţii
computerizate sau altor reţele de comunicaţii,
servicii informatice şi anume: găzduire facilităţi
electronice pentru terţi pentru organizarea şi
desfăşurarea discuţiilor interactive prin internet
sau prin alte reţele de comunicaţii, găzduire
comunităţi virtuale pentru ca utilizatorii să
organizeze grupuri, evenimente, participări la
discuţii, colectare de informaţii şi resurse, şi să
se angajeze în relaţionarea socială, de afaceri
şi comunicare, găzduire de conţinut online
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digital, găzduire aplicaţii software de calculator
ale terţilor, găzduirea unui site web interactiv
şi unui program online nedescărcabil pentru
încărcarea, descărcarea, postarea, arătarea,
afişarea, etichetarea, partajarea şi transmiterea
de mesaje, comentarii, conţinut multimedia,
videoclipuri, filme, pelicule, fotografii, conţinut
audio, animaţie, poze, imagini, text, informaţii
şi alte tipuri de conţinut, furnizarea de software
nedescărcabil care permite utilizatorilor să caute,
să localizeze şi să comunice cu alţii prin reţelele
electronice de comunicaţii pentru realizarea de
sondaje şi anchete, servicii oferite de furnizorul
de servicii de aplicaţii electronice (application
service provider services).

───────

(210) M 2018 00336
(151) 22/01/2018
(732) ALIN CERVATIUC, STR. DROBETA

NR. 5, BL. R15, SC. C, ET. 1,
AP. 2, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Eşti din România Dacă

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

42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea programelor de calculator,
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini
şi site-uri web, motoare de căutare pe
internet, crearea de site-uri de socializare şi
aplicaţii web, servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de artă grafică,
videografică, furnizarea de informaţii de la indici
de căutare şi baze de date cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze
de date, grafice şi informaţii audiovizuale,
prin intermediul reţelelor globale de informaţii
computerizate sau altor reţele de comunicaţii,
servicii informatice şi anume: găzduire facilităţi
electronice pentru terţi pentru organizarea şi
desfăşurarea discuţiilor interactive prin internet
sau prin alte reţele de comunicaţii, găzduire
comunităţi virtuale pentru ca utilizatorii să
organizeze grupuri, evenimente, participări la
discuţii, colectare de informaţii şi resurse, şi să
se angajeze în relaţionarea socială, de afaceri
şi comunicare, găzduire de conţinut online
digital, găzduire aplicaţii software de calculator
ale terţilor, găzduirea unui site web interactiv
şi unui program online nedescărcabil pentru

încărcarea, descărcarea, postarea, arătarea,
afişarea, etichetarea, partajarea şi transmiterea
de mesaje, comentarii, conţinut multimedia,
videoclipuri, filme, pelicule, fotografii, conţinut
audio, animaţie, poze, imagini, text, informaţii
şi alte tipuri de conţinut, furnizarea de software
nedescărcabil care permite utilizatorilor să caute,
să localizeze şi să comunice cu alţii prin reţelele
electronice de comunicaţii pentru realizarea de
sondaje şi anchete, servicii oferite de furnizorul
de servicii de aplicaţii electronice (application
service provider services).

───────

(210) M 2018 00337
(151) 22/01/2018
(732) ALIN CERVATIUC, STR. DROBETA

NR. 5, BL. R15, SC. C, ET. 1,
AP. 2, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
7Est

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

42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea programelor de calculator,
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini
şi site-uri web, motoare de căutare pe
internet, crearea de site-uri de socializare şi
aplicaţii web, servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de artă grafică,
videografică, furnizarea de informaţii de la indici
de căutare şi baze de date cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze
de date, grafice şi informaţii audiovizuale,
prin intermediul reţelelor globale de informaţii
computerizate sau altor reţele de comunicaţii,
servicii informatice şi anume: găzduire facilităţi
electronice pentru terţi pentru organizarea şi
desfăşurarea discuţiilor interactive prin internet
sau prin alte reţele de comunicaţii, găzduire
comunităţi virtuale pentru ca utilizatorii să
organizeze grupuri, evenimente, participări la
discuţii, colectare de informaţii şi resurse, şi să
se angajeze în relaţionarea socială, de afaceri
şi comunicare, găzduire de conţinut online
digital, găzduire aplicaţii software de calculator
ale terţilor, găzduirea unui site web interactiv
şi unui program online nedescărcabil pentru
încărcarea, descărcarea, postarea, arătarea,
afişarea, etichetarea, partajarea şi transmiterea
de mesaje, comentarii, conţinut multimedia,
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videoclipuri, filme, pelicule, fotografii, conţinut
audio, animaţie, poze, imagini, text, informaţii
şi alte tipuri de conţinut, furnizarea de software
nedescărcabil care permite utilizatorilor să caute,
să localizeze şi să comunice cu alţii prin reţelele
electronice de comunicaţii pentru realizarea de
sondaje şi anchete, servicii oferite de furnizorul
de servicii de aplicaţii electronice (application
service provider services).

───────

(210) M 2018 00338
(151) 22/01/2018
(732) SAN GENNARO SRL, STR.

PETOFI SANDOR NR. 15,
JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530000,
HARGHITA, ROMANIA

(540)
SAN GENNARO

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

35. Management de restaurant pentru terți,
administrare a afacerilor pentru restaurante.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, restaurante de delicatese,
restaurante (servirea mesei), restaurante pentru
turiști, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2018 00339
(151) 22/01/2018
(732) SSG SERIOUS SECURITY SRL,

STR. PORUMBACULUI NR. 3C,
CORP C2, ET. 1, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SSG SERIOUS SECURITY

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

clase:
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

───────

(210) M 2018 00340
(151) 22/01/2018
(732) ALEXANDRU RAFILA, STR.

JIULUI NR. 142, ET. 1, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RoVaccin

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2018 00341
(151) 22/01/2018
(732) DUMITRU-CRISTIAN BODAN,

STR. DRUMUL AGATULUI
78-80, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DAVID

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 00342
(151) 22/01/2018
(732) SC ADEPLAST SA, SAT

CORLĂTEŞTI, STR. ADEPLAST
NR. 164A, JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BERCENI, ROMANIA

(540)

DIAMOND PREMIUM
PRODUCTS

(531) Clasificare Viena: 17.02.01; 17.02.02;
27.05.01; 27.05.02

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
asfalt, smoală și bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.

───────
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(210) M 2018 00343
(151) 22/01/2018
(732) GARDIENII SECURITY BN SRL,

STR. GĂRII NR. 32, ET. D, AP. 62,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

SECURITY GBN

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 24.01.13;
24.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 24.07.23

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de terţi destinate să satisfacă nevoile indivilor.

───────

(210) M 2018 00344
(151) 22/01/2018
(732) SC M.P. BĂNEASA-PASTE

SA, STR. RĂSĂRITULUI NR.
47B, CORP C1, ETAJ PARŢIAL,
JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA,
ROMANIA

(740) SC CABINET N D GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6
A, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 71237,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mucenici Mărţişor

(531) Clasificare Viena: 02.01.16; 02.01.22;
02.01.30; 09.01.07; 25.01.19; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 185C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
făinoase gata preparate, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare extrudate
preparate din grâu, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, aluat, aluat
îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi amestecuri
din acestea, produse din aluat gata de copt,
cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

───────
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(210) M 2018 00345
(151) 22/01/2018
(732) NOBIOTIC PHARMA SRL, BLD.

DECEBAL NR. 5-7, DEPOZIT
LÂNGĂ POȘTA TRANZIT,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Biolin Calm

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice de uz medical,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────

(210) M 2018 00346
(151) 22/01/2018
(732) NICOLETA-MARIA DRAGOMIR,

STR. VORONEŢ NR. 22, BL.
B3, SC. C, AP. 27, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TIMIŞ

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 00347
(151) 22/01/2018
(732) PANE & POMODORO SRL,

INTRAREA ROMA NR. 3, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PANE & POMODORO
STAY SIMPLE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.19; 27.05.22; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante.

───────

(210) M 2018 00348
(151) 22/01/2018
(732) SC LA VIE SRL, STR. VALEA

NUCETULUI NR. 23, JUD.
PRAHOVA, URLAŢI, 106300,
ROMANIA

(540)
UNIO CRAMA BASILESCU

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2018 00349
(151) 22/01/2018
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, *, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A ROSETTI, NR.17, BIROU
314, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
CORES

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

(210) M 2018 00350
(151) 22/01/2018
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, *, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A ROSETTI, NR.17, BIROU
314, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
STIKS

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu

(210) M 2018 00351
(151) 22/01/2018
(732) SC M.P. BĂNEASA PASTE

SA, STR. RĂSĂRITULUI NR.
47B, CORP C1, ETAJ PARTIAL,
JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA,
ROMANIA

(740) SC CABINET N D GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6
A, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 71237,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mucenici Ghiocel

(531) Clasificare Viena: 05.05.18; 05.05.20;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
362C), gri

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
făinoase gata preparate, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare extrudate
preparate din grâu, produse alimentare

──────

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie, ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul a
fi încălzite, dispozitive şi piese ale acestora
pentru dispozitive pentru încălzirea tutunului şi a
înlocuitorilor de tutun în scopul inhalării.

Se invocă prioritatea nr. 37505 din data de 
01.08.2017, Andorra, având starea acceptată

──────

pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie, ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul a
fi încălzite, dispozitive şi piese ale acestora
pentru dispozitive pentru încălzirea tutunului şi a
înlocuitorilor de tutun în scopul inhalării.

Se invocă prioritatea nr. 37499 din data de 
01.08.2017, Andorra, având starea acceptată
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preparate sub formă de sosuri, aluat, aluat
îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi amestecuri
din acestea, produse din aluat gata de copt,
cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa)
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

───────

(210) M 2018 00352
(151) 22/01/2018
(732) SC M.P.BANEASA PASTE SA

, STR. RASARITULUI NR. 47B,
CORP C1, ETAJ PARTIAL, JUD.
ILFOV, BUFTEA, IF, ROMANIA

(740) SC CABINET N D GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6
A, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 71237,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bun gust Mucenici 200g e

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 09.01.10;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
160C), bej (Pantone 155C)

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
făinoase gata preparate, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare extrudate

preparate din grâu, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, aluat, aluat
îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi amestecuri
din acestea, produse din aluat gata de copt,
cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa)
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

───────

(210) M 2018 00353
(151) 22/01/2018
(732) CRISTIAN LUDOVIC POP, BD-

UL BUREBISTA NR. 4, BL. D13,
SC. 2, AP. 60, ET. 7, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

paw star

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 03.01.16;
03.01.24; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.04;
29.01.12

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

clase:
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5. Zgărzi antiparazitare pentru animale, scutece
pentru animale de companie.
18. Pături pentru animale, lese pentru animale,
lese pentru animale de companie, hamuri
pentru animale, zgărzi pentru animale, zgărzi
electronice pentru animale de companie, zgărzi
pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, jambiere pentru animale,
costume pentru animale, îmbrăcăminte pentru
animale, funde pentru păr destinate animalelor
de companie, transportoare pentru animale
(genți), traiste de hrană pentru animale, măști de
muște pentru animale.
28. Jucării pentru animalele de companie, jucării
pentru păsări.
31. Jucării comestibile pentru câini, hrană pentru
animale, băuturi pentru animale de companie,
obiecte comestibile de mestecat pentru animale,
oase de ros comestibile pentru câini, nisip
aromat (litieră) pentru animale de companie,
produse pentru tăviţa de necesităţi a animalelor.

───────

(210) M 2018 00354
(151) 22/01/2018
(732) VLAD IVĂNESCU, STR. PIEZIȘÂ

NR. 8, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Craft Beer Festival

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

32. Bere, bere brună, bere blondă, bere de
grâu, bere și produse de bere, bere neagră
englezească (porter), IPA (bere blondă indiană).
35. Marketing pentru evenimente promoționale,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing
privind promovarea, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondență în legătură cu berea.
40. Servicii de fabricare de bere.
41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
coordonare de evenimente de divertisment,

organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative.

───────

(210) M 2018 00355
(151) 22/01/2018
(732) D.C.I. EXCLUSIVE EVENT SRL,

STR. PETRU RARES FN NR. 0,
JUDEȚUL BOTOȘANI, DOROHOI,
715200, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
AMINTIRI POZNITE

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

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

───────

(210) M 2018 00356
(151) 22/01/2018
(732) SHUTTLELITE EXPERIENCE

SRL, CALEA MOȘILOR NR.
158, BIROUL 2A, SC. B, ET. 2,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020883,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SHUTTLELITE

(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.

───────
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(210) M 2018 00357
(151) 22/01/2018
(732) JT INTERNATIONAL SA, RUE

KAZEM - RADJAVI 8, GENEVA,
1202, CH, ELVEȚIA

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

(540)
EVOLVE

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2018 00358
(151) 22/01/2018
(732) ARMINA ELENA SIRBU, STR.

ALEEA VASILE GOLDIS NR. 23,
BL. R2, SC. B, AP. 16, JUDEŢUL
AGEŞ, PITEŞTI, 110345, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
DareDo

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

16. Cărți, cărți educative (tipărituri).
28. Cărți (jocuri).
41. Cursuri de formare, furnizare de cursuri
educaționale, cursuri de dezvoltare personală,
cursuri de formare avansată, cursuri în cadrul
taberelor educative, furnizare de cursuri de
formare continuă, furnizare de cursuri de
instruire online, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, cursuri de introspecție și
cunoaștere de sine (instruire), organizare de
cursuri prin metode de educație deschisă.

───────


