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Cereri Mărci publicate în 30/08/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05340 23/08/2018 SC SUPER POINT SRL GOGOSH COFFEE & DONUTS

2 M 2018 05458 23/08/2018 ASOCIATIA PENTRU
SANATATEA MINTALA A
COPILULUI "SFANTUL
SERAFIM DE SAROV"

CURSURI COPII BRIGHT Viteza
de procesare Fotocitire Soroban
Atentie Memorie Aritmetica
mentala

3 M 2018 05459 23/08/2018 EMILIA-MAIA-NINEL
MORGENSTERN

MAIA MORGENSTERN

4 M 2018 05460 23/08/2018 S.C. MARBET SHOES S.R.L. Maryllo FASHION

5 M 2018 05461 23/08/2018 ASIMO TRADING PROD S.R.L. ASIMO TRADING

6 M 2018 05462 23/08/2018 RALUCA-FLORINA COSTACHE Ofta Center

7 M 2018 05463 23/08/2018 S.C. AGRICOLA
INTERNATIONAL S.A.

Puiul Familist 2 pulpe pentru
copii 2 pentru părinți

8 M 2018 05464 23/08/2018 S.C. AGRICOLA
INTERNATIONAL S.A.

AGRICOLA Cocoșel de Pădure

9 M 2018 05465 23/08/2018 S.C. MAG DISCOUNT GSM
S.R.L.-D

MyStyle

10 M 2018 05467 23/08/2018 NORINA-ALINTA GÂVAN Asociaţia de Podiatrie Păşeşte
cu încredere!

11 M 2018 05468 23/08/2018 DENIS SRL CUBIQ

12 M 2018 05469 23/08/2018 ALUTERM GROUP SRL K kadra access engineering

13 M 2018 05470 23/08/2018 ALL STAR SECURITY
SYSTEMS SRL

ALLSTAR SECURITY SYSTEMS

14 M 2018 05471 23/08/2018 SC ZAREA SA MILCOV GUSTUL CARE NE
UNESTE

15 M 2018 05472 23/08/2018 MEB PROFESERV SRL-D Soft Step Un pas către o lume
confortabilă

16 M 2018 05473 23/08/2018 SC OMNIA SRL FABRICA DEMAGIE

17 M 2018 05474 23/08/2018 SC OMNIA SRL

18 M 2018 05475 23/08/2018 SC OMNIA SRL Tu, cu altă pălărie.

19 M 2018 05476 23/08/2018 SC OMNIA SRL FABRICADEMAGIE Tu, cu altă
pălărie.

20 M 2018 05477 23/08/2018 CARMEN-ADELINA DORACHE
CRISTIAN PALADE
DANIELA PALADE

Viaţa în mov

21 M 2018 05478 23/08/2018 SC ''SÎRBU CAMELNIC'' SRL Covrigeii Dariei
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 05479 23/08/2018 IMPLANT DIVISION SRL implant division

23 M 2018 05480 23/08/2018 LIVIU-VASILE BOSNEA GRILL WORLD

24 M 2018 05481 23/08/2018 CONSTANTIN COSMIN
CRUNTEANU

CCM BOUTIQUE

25 M 2018 05482 23/08/2018 ANCA-IULIA BEIDAC COLIVĂRIE

26 M 2018 05483 23/08/2018 SC CLOUDIFIER SRL Cloudifier.Net

27 M 2018 05484 23/08/2018 SC ALPIN 57 LUX SA Vreau

28 M 2018 05485 23/08/2018 LAUNCH TECH CO., LTD., X-431

29 M 2018 05486 23/08/2018 YIWU KEMEI ELECTRIC
APPLIANCE CO., LTD.

Kemei

30 M 2018 05487 23/08/2018 FUNDAŢIA COMUNITARĂ
DIN ODORHEIU-SECUIESC
- SZÉKELYUDVARHELYI
KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY

SZKA
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(210) M 2018 05340
(151) 23/08/2018
(732) SC SUPER POINT SRL, STR.

TIGLARILOR NR. 1, BL. B2, AP.
1, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

GOGOSH COFFEE & DONUTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
29. Gogoși cu brânză.
30. Amestecuri pentru gogoși, gogoși cu gaură
în mijloc, făină pentru gogoși, glazuri comestibile,
ciocolată pentru glazuri, glazuri dulci și umpluturi.

───────

(210) M 2018 05458
(151) 23/08/2018
(732) ASOCIATIA PENTRU SANATATEA

MINTALA A COPILULUI
"SFANTUL SERAFIM DE SAROV"
, STR. GALATA NR. 55, BL. B,
AP. 25, ET. 4, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CURSURI COPII BRIGHT
Viteza de procesare

Fotocitire Soroban Atentie
Memorie Aritmetica mentala

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02

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

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

───────

(210) M 2018 05459
(151) 23/08/2018
(732) EMILIA-MAIA-NINEL

MORGENSTERN, CALEA
VICTORIEI NR. 155, BL. D1,
SC. 3, ET. 12, AP. 107, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAIA MORGENSTERN
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.13

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

3. Înălbitori şi alte substanțe pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 05460
(151) 23/08/2018
(732) S.C. MARBET SHOES S.R.L., STR.

OBOR NR. 77, JUDEȚUL VASLUI,
HUSI, VASLUI, ROMANIA

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

(540)

Maryllo FASHION

(531) Clasificare Viena: 26.04.19; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.02

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 05461
(151) 23/08/2018
(732) ASIMO TRADING PROD S.R.L.,

STR. PAPUSA 164C, JUDEȚUL
ARGEȘ, COMUNA RUCAR,
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)

ASIMO TRADING

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
21.01.17; 26.01.16; 26.05.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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───────

(210) M 2018 05462
(151) 23/08/2018
(732) RALUCA-FLORINA COSTACHE,

STR. MORII NR. 79, AP. 1,
JUDEȚUL BRAȘOV, MUNICIPIUL
SACELE, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Ofta Center

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:turcoaz, verde
inchis, verde deschis, negru, alb, gri

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 05463
(151) 23/08/2018
(732) S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL

S.A., CALEA MOLDOVEI NR.94,
BACĂU, BC 5500, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

Puiul Familist 2 pulpe
pentru copii 2 pentru părinți

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
08.05.10; 25.01.19; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

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

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 05464
(151) 23/08/2018
(732) S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL

S.A., CALEA MOLDOVEI NR.94,
BACĂU, BC 5500, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

AGRICOLA
Cocoșel de Pădure

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 05.03.13;
05.03.14; 08.07.05; 11.03.10; 08.05.10;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru,
maro, crem, gri

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 05465
(151) 23/08/2018
(732) S.C. MAG DISCOUNT GSM S.R.L.-

D, STR. SPIRU HARET, BL. 105,
SC. B, AP. 5, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)
MyStyle

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

35. Regruparea în avantajul terților si
prezentarea următoarelor produse: telefoane
mobile, cutii adaptate pentru telefoane
mobile, dispozitive hands-free pentru telefoane,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
tocuri din piele pentru telefoane mobile, centuri
pentru telefonul mobil, dispozitive hands-free
pentru telefoane, tastaturi pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile, căști
duble, accesorii tip talisman pentru telefoanele
mobile, cutii pentru transportul telefoanelor
mobile și clipsuri pentru transportul telefoanelor
mobile, baterii, microfoane, difuzoare, antene
pentru aparate de comunicații fără fir, clabluri
telefonice, cartele sim pentru telefoane mobile,
cabluri universal serial bus (usb), cabluri de
transmisie de date, încărcătoare de baterii pentru
telefoanele mobile (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────
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(210) M 2018 05467
(151) 23/08/2018
(732) NORINA-ALINTA GÂVAN , STR.

TRIFOIULUI NR. 23B, JUD. CLUJ
, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Asociaţia de Podiatrie
Păşeşte cu încredere!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 02.09.19

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2018 05468
(151) 23/08/2018
(732) DENIS SRL, STR. CALEA

UNIRII NR. 20J, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

CUBIQ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.17.25

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 05469
(151) 23/08/2018
(732) ALUTERM GROUP SRL, STR.

TRAIAN VUIA 208C, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

K kadra access engineering

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 26.04.09; 24.15.01;
24.15.21

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
01795C), verde (Pantone 7472C),
albastru (Pantone 7705C, 534C), alb

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

6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
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de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, dvd-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, materiale plastice şi răşini
extrudate destinate utilizării în productie,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii de cladiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 05470
(151) 23/08/2018
(732) ALL STAR SECURITY SYSTEMS

SRL , B-DUL. DIMITRIE POMPEI
NR. 10A, CONECT 1, ET.
3, MODUL IV, SECTOR 2,
BUCUREŞTI , RO.BU, ROMANIA

(540)

ALLSTAR SECURITY
SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 01.11.08

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

clase:
37. Servicii de instalare sisteme de alarmă.
38. Servicii de dispecerat şi monitorizare.
39. Transport securizat.
40. Servicii de siguranţă, protecţia bunurilor şi
indivizilor.

───────

(210) M 2018 05471
(151) 23/08/2018
(732) SC ZAREA SA, BDUL

BUCURESTII NOI NR. 176,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)
MILCOV GUSTUL

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

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

(210) M 2018 05472
(151) 23/08/2018
(732) MEB PROFESERV SRL-D, STR.

EUGEN LOVINESCU NR. 2, CAM
1 P+CAM.3 MANSARDA, JUD.
IAŞI, COM. VALEA LUPULUI, SAT
VALEA LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Soft Step Un pas către
o lume confortabilă

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.13; 01.15.15

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

clase:
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, piepteni
şi bureţi, articole pentru curăţare, cârpe de unică
folosinţă, din materiale neţesute pentru curăţare,
cârpe de şters praful, cârpe de curăţat, mănuşi
de bucătărie, mănuşi pentru cuptor, mănuşi
pentru grătar, mănuşi pentru uz casnic, mănuşi
de lustruit.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
35. Publicitate şi distribuire de materiale
publicitare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse şi în special a celor
cuprinse în clasele 21 şi 27 (cu excepţia
transportului lor) permiţând clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,

aceste servicii putând fi asigurate de magazine
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice
(prin intermediul site-urilor web, a magazinelor
online sau al emisiunilor de teleshopping),
servicii de import-export, servicii oferite de lanţuri
de magazine, servicii tip franciză, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de promovare a
vânzărilor printr-un serviciu de fidelizare a
clientelei prin intermediul cardurilor de fidelitate
şi/sau a cardurilor de reduceri, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii, târguri, evenimente,
concursuri în scopuri comerciale şi publicitare,
organizarea, exploatarea şi supravegherea de
programe de stimulare a vânzărilor, toate
serviciile cuprinse în aceasta clasă făcând
referire mai ales la produsele incluse în clasele
21 şi 27.
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, crearea şi
dezvoltarea programelor de calculator, crearea,
întreţinerea şi găzduirea de pagini şi site-uri web,
servicii de creare de site-uri de socializare şi
aplicaţii web.

───────

(210) M 2018 05473
(151) 23/08/2018
(732) SC OMNIA SRL, STR. CĂPITAN

CORLĂŢESCU NR. 32, JUDEŢUL
TELEORMAN, ROŞIORI DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

FABRICA DEMAGIE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.11

(591) Culori revendicate:roz (HEX #ff2666),
albastru (HEX #3e30c9)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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.
24. Textile si înlocuitori de textile, lenjerie de uz
casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr, păr
fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
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 05474
(151) 23/08/2018
(732) SC OMNIA SRL, STR. CĂPITAN

CORLĂŢESCU NR. 32, JUDEŢUL
TELEORMAN, ROŞIORI DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.11.03;
26.11.08; 26.11.25

(591) Culori revendicate:roz (HEX#FF2666),
albastru (HEX#3e30c9)

(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.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr, păr
fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
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.

───────
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(210) M 2018 05475
(151) 23/08/2018
(732) SC OMNIA SRL, STR. CĂPITAN

CORLĂŢESCU NR. 32, JUDEŢUL
TELEORMAN, ROŞIORI DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Tu, cu altă pălărie.

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:roz (HEX#FF2666)
(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.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25.  Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26.  Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr, păr
fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
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 05476
(151) 23/08/2018
(732) SC OMNIA SRL, STR. CĂPITAN

CORLĂŢESCU NR. 32, JUDEŢUL
TELEORMAN, ROŞIORI DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

FABRICADEMAGIE
Tu, cu altă pălărie.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.11

(591) Culori revendicate:roz (HEX#FF2666),
albastru (HEX#3e30c9)

(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.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr, păr
fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
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,
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proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 05477
(151) 23/08/2018
(732) CARMEN-ADELINA DORACHE,

ALEEA CUMINŢENIA
PĂMÂNTULUI NR. 1, BL. C1.1.,
SCARA C, AP. 44, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CRISTIAN PALADE, ALEEA
COLOANA INFINITULUI NR. 1,
BL. H, ET. 2, AP. 41, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DANIELA PALADE, ALEEA
COLOANA INFINITULUI NR. 1,
BL. H, ET. 2, AP. 41, SECTOR
6 , BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Viaţa în mov

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 05.05.07; 05.05.20

(591) Culori revendicate:mov, violet, verde
deschis, negru

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.

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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr, păr
fals.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
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persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 05478
(151) 23/08/2018
(732) SC ''SÎRBU CAMELNIC'' SRL,

STR. DUDULUI NR. 14, JUD.
NEAMŢ, CUM. DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

(540)

Covrigeii Dariei

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.12

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

clase:
30. Produse de patiserie (covrigei) şi cofetărie,
pâine, făină şi produse din cereale, drojdie,
praf de copt, condimente, sare, muştar, oţet,
înghetaţe, miere, melasă.
35. Regruparea la un loc în beneficiul altora, a
unei varietăţi de bunuri pentru a da posibilitatea
clienţilor să vadă şi să cumpere acele bunuri
(exceptând transportul lor), acestea putând fi
asigurate prin magazine en -gros, en-detail
sau on-line, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau mijloace electronice cum ar fi
site-urile web sau al emisiunilor de teleshopping.
39. Servicii legate de ambalarea, transportul şi
depozitarea bunurilor în depozite sau alte clădiri
pentru păstrare sau pază, servicii de distribuţie
(transport).

───────

(210) M 2018 05479
(151) 23/08/2018
(732) IMPLANT DIVISION SRL, STR.

PROF. DR A. TEOHARI NR. 8,
DEMISOL CAMERA 1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

implant division

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
14.03.01

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

3. Produse nemedicinale pentru curățarea
dinților, produse pentru ingrijirea dintilor.
5. Materiale pentru plombarea dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante, preparate
farmaceutice.
10. Material de sutură, implanturi dentare,
proteze dentare, aparate şi instrumente
chirurgicale, dinti artificiali.
44. Servicii medicale, servicii stomatologie,
servicii de implantologie dentară.

───────
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(210) M 2018 05480
(151) 23/08/2018
(732) LIVIU-VASILE BOSNEA, STR.

PALTINULUI NR. 3, BL. A33, SC.
A, AP. 1, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
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)

GRILL WORLD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.15.05

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurant
şi bistro, servicii oferite de un bar, snack-bar-uri,
cafenea, servicii de catering.

───────

(210) M 2018 05481
(151) 23/08/2018
(732) CONSTANTIN COSMIN

CRUNTEANU, BLD. METALURGIEI
NR. 132, BL. B1A, SC. 1, APT.
4, SECTOR 4, BUCURESTI,
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)

CCM BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 03.07.16; 03.13.01; 03.13.24;
26.02.07; 27.05.11

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, în special produse
de îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii, din
producţie proprie şi a unor 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 ridicată.
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───────

(210) M 2018 05482
(151) 23/08/2018
(732) ANCA-IULIA BEIDAC, STR.

MARTIR NICOARA ELENA NR.
20, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
COLIVĂRIE

(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, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă,
grâu prelucrat, arpacaş de ovăz, colivă.
35. Regruparea în avantajul terţilor a unei
varieţăti de produse (cu excepţia transportului
acestora) permiţând clienţilor să le vadă
şi să le cumpere comod, aceste servicii
putând fi furnizate de magazine de vânzare
cu amănuntul, de magazine en-gros, de
distribuitoare automate, prin cataloage de
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau a
programelor de televiziune pentru cumpărături.

───────

(210) M 2018 05483
(151) 23/08/2018
(732) SC CLOUDIFIER SRL, STR.

DRUMUL POTCOAVEI NR.
120, ANSAMBLUL CARINA
RESIDENCE, CORP B
(CADASTRAL C3), CAMERA 1,
ET. 1, AP. 5B, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
Cloudifier.Net

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

9. Software de calculator (programe).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi
a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 05484
(151) 23/08/2018
(732) SC ALPIN 57 LUX SA, STR.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 46,
JUDEŢUL ALBA, SEBEŞ, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI, STR.
TRAIAN, NR. 29E, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

Vreau

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.08

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

───────
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(210) M 2018 05485
(151) 23/08/2018
(732) LAUNCH TECH CO., LTD.,,

LAUNCH INDUSTRIAL PARK 4012,
NORTH WUHE ROAD, BANTIAN
STREET, LONGGANG DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG,
CHINA

(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)

X-431

(531) Clasificare Viena: 27.05.21; 27.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculatoare (software
descărcabil), computere, cartele cu cip
(carduri cu circuite integrate), cititoare
(aparatură pentru procesarea datelor), aparate
pentru intercomunicații, aparate electrice de
supraveghere, instrumente de măsurare, aparat
de control de la distanță, emițătoare de semnale
electronice, instrumente de navigație, radare,
aparate de radio pentru vehicule, transpondere,
aparate pentru diagnosticare, altele decât cele
de uz medical, dispozitive portabile de urmărire a
activității, inductoare electrice, instalații electrice
antifurt, cu excepţia celor pentru vehicule,
cuploare (echipamente de procesare a datelor),
monitoare (programe de calculator, aplicații
software de calculator, descărcabile.

───────

(210) M 2018 05486
(151) 23/08/2018
(732) YIWU KEMEI ELECTRIC

APPLIANCE CO., LTD.,
CHOUZHOU ROASD 1377-1,
YINHAI INTERNATIONAL
BUSINESS CENTER, ZHEJIANG
PROVINCE, YIWU CITY, CHINA

(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)

Kemei

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

clase:
8. Mașini de tuns barba, aparate manuale
pentru ondularea părului, lame de ras, mașini
de tuns părul, electrice și neelectrice, aparate
pentru epilat, electrice sau neelectrice, truse
de manichiură (electrice), tocuri pentru aparate
de ras, foarfece, lame pentru aparate de ras,
aparate pentru făcut găuri în urechi, clești pentru
întors genele, instrumente de ondulat materiale
textile, fiare de călcat, cu excepţia celor cu aburi,
unelte de mână, acționate
manual.
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(732) FUNDAŢIA COMUNITARĂ

DIN ODORHEIU-SECUIESC
- SZÉKELYUDVARHELYI
KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY,
STR. KOSSUTH LAJOS NR. 20,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU-
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)
SZKA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────


