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Cereri Mărci publicate în 31/05/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 03240 25/05/2018 RAZVAN VIRGIL DUMITRU CASA HAHN EST. 1991

2 M 2018 03344 24/05/2018 SC RAMURA SRL RAMURA

3 M 2018 03346 24/05/2018 IVAN AZZARUOLO EX74 BY ELIVA

4 M 2018 03449 24/05/2018 SC DERATICON SRL DERATICON

5 M 2018 03450 24/05/2018 S.C. TURISM CREW
PLATFORM S.R.L.

in 4 HOUSEBOAT

6 M 2018 03452 24/05/2018 SC TRANSILVANIA HOTELS &
RESTAURANTS SRL

CERBUL CARPATIN

7 M 2018 03453 24/05/2018 S.C. SALINA EQUINES S.R.L. SALINA EQUINES

8 M 2018 03454 24/05/2018 S.C. INTERSOFT START
SOLUTIONS S.R.L.

Donaldo

9 M 2018 03455 24/05/2018 ALEXANDRU MIHAI
PETRESCU

KUB KIOSK URBAN
BUCURESTI

10 M 2018 03456 24/05/2018 MACOVEI STROE
TUDOR-ALEXANDRU-
DUMITRU RADU

CIOBANESC ROMANESC DE
BUCOVINA

11 M 2018 03457 24/05/2018 SILVIU PETRE GOSPODARIA Cobor

12 M 2018 03458 24/05/2018 ASOCIATIA EBIHALAK ebihalak

13 M 2018 03459 24/05/2018 SC GARDEN THERME SRL trufa

14 M 2018 03460 24/05/2018 SPARK CONSULT SRL SPARK one data

15 M 2018 03461 24/05/2018 MIHAI CIPRIAN DAVID FINESSE

16 M 2018 03462 24/05/2018 SC LOVELY EVENTS HIGH SRL Caffe Bordo

17 M 2018 03463 24/05/2018 LAURA-BEATRICE OKUYAMA IFood

18 M 2018 03464 24/05/2018 DIGITAL BUS S.R.L. LIFE.ro Cultivăm pasiuni

19 M 2018 03465 24/05/2018 DORINA-LOREDANA
CHIVARAN

CASE BINE FACUTE CONS
CONSTRUCŢII CASE

20 M 2018 03466 24/05/2018 SC ROMFILATELIA SA CINSTIM VALORILE ROMANIEI

21 M 2018 03467 24/05/2018 SC ROMFILATELIA SA OAMENI, FAPTE, VALORI

22 M 2018 03468 24/05/2018 VLADIOREX S.R.L. Smile!

23 M 2018 03469 24/05/2018 PHARMACEUTICAL COMPANY
LEKAM SRL

BIORETINOF

24 M 2018 03470 24/05/2018 PHARMACEUTICAL COMPANY
LEKAM SRL

LIGAMENTO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 03471 24/05/2018 PHARMACEUTICAL COMPANY

LEKAM SRL
OPRIN

26 M 2018 03472 24/05/2018 PHARMACEUTICAL COMPANY
LEKAM SRL

CYCLOVENA

27 M 2018 03473 24/05/2018 PHARMACEUTICAL COMPANY
LEKAM SRL

SINOS

28 M 2018 03474 24/05/2018 PHARMACEUTICAL COMPANY
LEKAM SRL

BIOWAP

29 M 2018 03475 24/05/2018 BELLES MARKS LTD Free your spirit

30 M 2018 03476 24/05/2018 S.C. SENIC COM. S.R.L. HOMIES

31 M 2018 03477 24/05/2018 BELLES MARKS LTD KAZAK

32 M 2018 03478 24/05/2018 ACN PIESE UTILAJE SRL ACN PIESE UTILAJE

33 M 2018 03480 25/05/2018 UNIUNEA DEMOCRATĂ
A TĂTARILOR TURCO -
MUSULMANI DIN ROMÂNIA
(U.D.T.T.M.R.)

KUREȘ

34 M 2018 03481 25/05/2018 SC OLTINA IMPEX PROD COM
SRL

CASA SECIU

35 M 2018 03482 25/05/2018 SC RIRORA STURGEONS SRL RIRORA STORCEAG

36 M 2018 03483 25/05/2018 SC ROMPATENT CONSULTING
SRL

iBRANDITY INDUSTRIAL
PROPERTY AGENCY

37 M 2018 03484 25/05/2018 SC ARENA EVENTS SRL BUC
BUCHARESTURBANCIRCUIT

38 M 2018 03485 25/05/2018 SC SAMA STAR SERV SRL World Estetica

39 M 2018 03486 25/05/2018 RAMONA-ILEANA PRUTEANU MISTIK JEWELLERY

40 M 2018 03487 25/05/2018 MILI NEACŞU SWEETHEART CAKESHOP

41 M 2018 03488 25/05/2018 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
PROSPORT FOOTBALL
ACADEMY BUCURESTI

PSB ProSport Bucureşti

42 M 2018 03489 25/05/2018 S.C. RENTAL CHANNEL S.R.L. TEAMJOB

43 M 2018 03490 25/05/2018 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

fares 1929 ALGO PLANT

44 M 2018 03491 25/05/2018 INTERNATIONAL SECURITY
BROKER SRL

International Security Broker

45 M 2018 03492 25/05/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

TRADIŢII DE LA BUNICA

46 M 2018 03493 25/05/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Opriţi timpul
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2018 03494 25/05/2018 SC MEDIA SERVICE PRINT

SRL
MEDIA SERVICE PRINT

48 M 2018 03495 25/05/2018 PERLA WAREHOUSE SRL ROUA BEAUTY

49 M 2018 03496 25/05/2018 PERLA WAREHOUSE SRL LUNA BEAUTY

50 M 2018 03497 25/05/2018 FRIST R.A.L. SECURITY S.R.L. FIRST R.A.L. SECURITY S.R.L.

51 M 2018 03498 25/05/2018 SC EMCO SRL EMCO COMPANIE DE
CONSTRUCŢII

52 M 2018 03499 25/05/2018 ASOCIAŢIA MOLDOVA VREA
AUTOSTRADA

MOLDOVA VREA
AUTOSTRADĂ

53 M 2018 03500 25/05/2018 CONTEC FOODS SRL MARMOTA Olympia Quality
Brand

54 M 2018 03501 25/05/2018 SYNERGETICS CORPORATION
SRL

Public Fabric

55 M 2018 03502 25/05/2018 SYNERGETICS CORPORATION
SRL

City Fabric

56 M 2018 03503 25/05/2018 IONUT DORIN TEGLAS
SERBANOIU

ADA KALEH
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(210) M 2018 03240
(151) 25/05/2018
(732) RAZVAN VIRGIL DUMITRU,

STR. LINIŞTEI NR. 45, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL FERARU
CLAUDIU, CALEA VICTORIEI
NR. 128B, AP. 14, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASA HAHN EST. 1991

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 03344
(151) 24/05/2018
(732) SC RAMURA SRL, STR.

BRAȘOVULUI NR. 9, AP. 13, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540537,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

RAMURA

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 05.01.16;
05.01.21; 05.03.04; 27.05.01; 27.05.02

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

19. Materiale de construcţii (nemetalice), țevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
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.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 03346
(151) 24/05/2018
(732) IVAN AZZARUOLO, STR.

FILIPPINI NR. 42, , CUGLIATE-
FABIASCO (VA), ITALIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

EX74 BY ELIVA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 27.07.11; 27.07.12; 29.01.04

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

clase:
18. Poșete, portofele, curele, genți, portchei,
piele și imitații de piele, genți de voiaj și de
transport.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor:
poșete, portofele, curele, genți, portchei, a
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produselor din piele și imitații de piele, genți de
voiaj și de transport (cu excepția transportului)
pentru a permite consumatorilor să le vadă
și să le achiziționeze comod prin magazine
specializate sau on-line, servicii de import-export
a produselor din piele: genți, poșete, portofele,
port-chei.

───────

(210) M 2018 03449
(151) 24/05/2018
(732) SC DERATICON SRL, ALEEA

STADIONULUI NR. 11, JUDEȚUL
VASLUI, HUSI, VASLUI, ROMANIA

(540)
DERATICON

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

42. Crearea și menținerea de site-uri web pentru
terți.
44. Exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2018 03450
(151) 24/05/2018
(732) S.C. TURISM CREW PLATFORM

S.R.L., STR. VICTORIEI NR. 46,
CAMERA 3, JUDEȚUL TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

in 4 HOUSEBOAT

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 27.07.12; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz, albastru
deschis, albastru închis, alb

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
24/05/2018-25/05/2018

(210) M 2018 03452
(151) 24/05/2018
(732) SC TRANSILVANIA HOTELS &

RESTAURANTS SRL, STR. PIAŢA
SFATULUI NR. 12-14, BRAŞOV,
2200, 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)
CERBUL CARPATIN

(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 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)
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)
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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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. (Solicităm protecție 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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(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)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 03453
(151) 24/05/2018
(732) S.C. SALINA EQUINES S.R.L.,

MUNICIPIUL TURDA, STR.
DEALUL VIILOR NR. 10, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

SALINA EQUINES

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.17;
03.03.26; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02

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

16. Cărți de vizită, albume, broșuri, invitatii,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, panouri publicitare din hârtie sau carton,
cutii din carton sau hârtie, calendare, cataloage,
plicuri (papetarie), dosare (articole de birou):
fluturași publicitari, felicitari, manuale, fotografii,
postere, publicașii imprimate, orare imprimate,
instrumente de scris, carnețele, carduri din hârtie
sau carton, publicații, reviste, cărți, ziare.
31. Animale vii, cai vii, animale pentru
împerechere.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la suvenirurile personalizate,
publicitate, distribuirea materialelor publicitare,
marketing, promovarea afacerilor, conducerea
și administrarea afacerilor, publicitate prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv publicitate on-
line într-o rețea informatizată și prin intermediul
site-urilor web specializate, organizare de

expoziții, târguri și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare.
39. Închirierea cailor, închirieri de remorci pentru
cai, depozitare, logistică și transport, servicii
de cărăușie, rezervări de călătorii, însoțirea
călătorilor, organizare de excursii, ambalarea
bunurilor, împachetare de cadouri.
41. Organizare de competiții sportive și
concursuri ecvestre, furnizarea serviciilor
de amuzament, dresajul animalelor, servicii
de camping (amuzament), antrenament
(instruire), organizare de competiții (educație
și amuzament), concursuri cu cai, închiriere
de cai pentru recreere, școală de călărie,
cursuri de echitație, tabere pentru călărie,
organizare de demonstrații în scop de instruire,
servicii recreative legate de drumeții, cursuri în
cadrul taberelor educative referitoare la drumeții
montane, servicii foto (fotografie).
43. Pensiune pentru animale, servicii oferite
de mâncare și băuturi, fast-food, servicii de
restaurant, terasă, grădină de vară, cafenea,
cofetarie, bar, snack bar, furnizare de facilitati de
uz general pentru întâlniri, conferințe și expoziții,
cu scop cultural și educativ.
44. Servicii de potcovărie, servicii de toaletare
pentru cai, servicii de terapie asistată
de animale (hipo-terapie), împerecherea
animalelor, îngrijirea animalelor, asistență
veterinară.

───────

(210) M 2018 03454
(151) 24/05/2018
(732) S.C. INTERSOFT START

SOLUTIONS S.R.L., STR.
NICOLAE FILIPESCU NR. 53-55,
ET. 5, CAMERA 95, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 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)
Donaldo
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii 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)

───────

(210) M 2018 03455
(151) 24/05/2018
(732) ALEXANDRU MIHAI PETRESCU,

STR. GAZELEI NR. 39A, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
KUB KIOSK URBAN

BUCURESTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
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, 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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și

semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.

───────
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(210) M 2018 03456
(151) 24/05/2018
(732) MACOVEI STROE, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 22, JUDDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA
TUDOR-ALEXANDRU-DUMITRU
RADU, STR. RUSCIORULUI NR.
19, SC. A, ET. 1, AP. 3, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, 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)

CIOBANESC ROMANESC
DE BUCOVINA

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.26
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Animale vii.

───────

(210) M 2018 03457
(151) 24/05/2018
(732) SILVIU PETRE, COMUNA

PUCHENII MARI NR. 141,
JUDEŢUL PRAHOVA, SAT
PIETROSANI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

GOSPODARIA Cobor

(531) Clasificare Viena: 03.04.01; 03.04.13;
09.01.10; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2018 03458
(151) 24/05/2018
(732) ASOCIATIA EBIHALAK, CALEA

MANASTUR NR. 78, SC. 2, ET. 7,
AP. 53, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ebihalak

(531) Clasificare Viena: 03.11.12; 03.11.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 03459
(151) 24/05/2018
(732) SC GARDEN THERME SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 1, JUDEŢUL
CLUJ, DEJ, 405200, CLUJ,
ROMANIA

(540)

trufa

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03460
(151) 24/05/2018
(732) SPARK CONSULT SRL, STR.

VRANCEI NR. 39C, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

SPARK one data

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (RGB 0 0 0),
roşu (RGB 214 39 37), albastru (RGB
99 194 208)

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

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.

───────
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(210) M 2018 03461
(151) 24/05/2018
(732) MIHAI CIPRIAN DAVID, ALEEA

LUPENI NR. 13, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
FINESSE

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

16. Hârtie şi carton, prosoape din hârtie pentru
faţă, şerveţele din hârtie, şerveţele de masă din
hârtie, hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie
pentru canapelele de examinare medicală, hârtie
din fibră de celuloză.
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), publicitatea în reviste,
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de publicitate şi reclamă,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în mediul online şi offline, servicii
de comercializare a produselor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
comercializare a produselor în mediul online şi
offline.

───────

(210) M 2018 03462
(151) 24/05/2018
(732) SC LOVELY EVENTS HIGH

SRL, STR. DRUMUL PĂDUREA
NEAGRĂ NR. 35-43, CORP
14A31, BIROU NR. 2, ET. 5,
AP. 54, BUCUREŞTI, 020526,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Caffe Bordo

(531) Clasificare Viena: 10.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(210) M 2018 03463
(151) 24/05/2018
(732) LAURA-BEATRICE OKUYAMA,

STR. TOPOLOVAT NR. 2, BL. TD
17, SC. A, ET. 9, AP. 57, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IFood
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.08; 05.05.04;
05.05.21

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

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

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

───────

(210) M 2018 03464
(151) 24/05/2018
(732) DIGITAL BUS S.R.L., BD. DACIA

NR. 30, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LIFE.ro Cultivăm pasiuni

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
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).
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 03465
(151) 24/05/2018
(732) DORINA-LOREDANA CHIVARAN

, COMUNA MOVILA, JUD.
IALOMIŢA, SAT MOVILA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

CASE BINE FACUTE CONS
CONSTRUCŢII CASE

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 05.01.06; 05.01.16; 06.19.16;
07.01.08; 07.01.24
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(591) Culori revendicate:verde, roşu, gri,
maro

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

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

───────

(210) M 2018 03466
(151) 24/05/2018
(732) SC ROMFILATELIA SA, STR.

FABRICA DE CHIBRITURI, NR.
28, OBIECTIVUL 2, CLĂDIREA
NOUĂ, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CINSTIM VALORILE

ROMANIEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
giuvaergie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornice şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de uz
casnic, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 03467
(151) 24/05/2018
(732) SC ROMFILATELIA SA, STR.

FABRICA DE CHIBRITURI, NR.
28, OBIECTIVUL 2, CLĂDIREA
NOUĂ, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OAMENI, FAPTE, VALORI

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
giuvaergie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornice şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de uz
casnic, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 03468
(151) 24/05/2018
(732) VLADIOREX S.R.L., CALEA

BUCUREŞTI, BL. M8, AP. 3, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)

Smile!
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(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 02.05.01; 02.05.02;
02.05.03; 02.05.23; 24.17.04

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

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

41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive, servicii de recreere, activităţi sportive şi
de recreere, furnizare de spaţii pentru recreere,
organizare de enimente de recreere, furnizare
de centre de recreere (divertisment), organizare
de activităţi de recreere în grup, furnizare de
săli amenajate pentru activităţi de recreere,
furnizare de instalaţii pentru activităţi sportive şi
de recreere, furnizare de spaţii pentru petrecerea
timpului liber şi recreere (divertisment), furnizare
de instalaţii recreative, furnizare de instalaţii
pentru activităţi de recreere în aer liber, furnizare
de spaţii de recreere sub formă de terenuri de
joacă pentru copii, servicii de divertisment dentru
copii, furnizare de spaţii teatrale pentru arte
interpretative, activităţi de divertisment, sportive
şi culturale, organizare de evenimente culturale
şi artistice, angajare de artişti scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), angajarea
de personalităţi sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanţă), planificare de
petreceri, ateliere organizate în scopuri culturale,
ateliere recreative, centre de divertisment,
consultanţă în materie de planificare de
evenimente speciale, consultanţă referitoare
la planificare de petreceri, coordonare de
activităţi de divertisment şi culturale, coordonare
de evenimente de divertisment şi culturale,
divertisment de tipul centrelor recreative şi
culturale, organizare de concursuri, servicii de
divertisment legate de concursuri, divertisment
interactiv, servicii de divertisment interactiv,
furnizare de informaţii despre activităţi culturale
şi de divertisment, informaţii în materie
de divertisment şi recreere, interpretare de
muzică şi canto, organizare de divertisment
muzical, organizare de competiţii, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
servicii de divertisment legate de sport,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment şi sportiv, organizare de serbări în
scopuri recreative, educative, de divertisment,
pregătire de efecte speciale pentru divertisment,
producţie de spectacole de divertisment cu
dansatori şi cântăreţi, servicii de divertisment
sub formă de spectacole în parcuri de distracţii,
furnizarea de săli de divertisment, furnizarea de
jocuri, realizare, coordonare şi organizare de
concerte, săli de jocuri, servicii ale parcurilor
tematice, servicii oferite de parcuri tematice,
servicii specifice parcurilor de distracţii şi

tematice, de aventură pentru copii, servicii
de agrement, servicii de animatori, servicii
de cluburi de jocuri, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment conţinând
personaje fictive, pentru petreceri de zile de
naştere sau sub formă de evenimente sportive,
servicii de jocuri de realitate virtuala furnizate
online dintr-o reţea de calculatoare, servicii de
prezentare audiovizuală în scopuri recreative,
de educaţie, servicii de receptie (divertisment),
servicii de spectacole cu laser (divertisment) şi
de magie, cursuri în cadrul taberelor educative,
cursuri de limbi străine, cursuri de muzică,
cursuri de instruire privind menţinerea formei
fizice, cursuri de înot, cursuri de dans, cursuri
de dezvoltare personală, cursuri, antrenament şi
instruire în domeniul sportului, cursuri de pictură,
cursuri de arta grafică, cursuri de desen, cursuri
de abilităţi practice.

───────

(210) M 2018 03469
(151) 24/05/2018
(732) PHARMACEUTICAL COMPANY

LEKAM SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BIORETINOF

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 03470
(151) 24/05/2018
(732) PHARMACEUTICAL COMPANY

LEKAM SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
LIGAMENTO

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03471
(151) 24/05/2018
(732) PHARMACEUTICAL COMPANY

LEKAM SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
OPRIN

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri

medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03472
(151) 24/05/2018
(732) PHARMACEUTICAL COMPANY

LEKAM SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
CYCLOVENA

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 03473
(151) 24/05/2018
(732) PHARMACEUTICAL COMPANY

LEKAM SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
SINOS

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03474
(151) 24/05/2018
(732) PHARMACEUTICAL COMPANY

LEKAM SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BIOWAP

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri

medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03475
(151) 24/05/2018
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA, CIPRU

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
Free your spirit

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 03476
(151) 24/05/2018
(732) S.C. SENIC COM. S.R.L., STR.

BARIERA VÎLCII NR. 247, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET. 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HOMIES

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

3. Preparate cosmetice si produse de toaletă
nemedicinale, produse si preparate pentru
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curatirea si ingrijirea parului, produse si
preparate pentru baie și duș, produse și
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului
și a feței, produse și preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor, produse
de parfumerie, deodorante, uleiuri esentiale,
preparate pentru albit si alte substante pentru
spălat, preparate pentru curatare, lustruire si
degresare.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
8. Instrumente manuale pentru prepararea
alimentelor, cutite de bucatarie si instrumente de
tăiat, manuale, tacâmuri.
16. Hârtie, 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, sacose,
pungi, saci pentru ambalare, impachetare si
depozitare din hartie, carton sau plastic, hârtie de
copt, produse din hârtie de uz casnic şi igienic
inclusiv hârtie igienică, prosoape, prosoape de
bucătărie, role de hârtie menajeră, batiste,
şerveţele, şerveţele cosmetice, serveţele de
hârtie pentru demachiat, role profesionale din
hârtie.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.

───────

(210) M 2018 03477
(151) 24/05/2018
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE 3,
ARADIPPOU, LARNACA, CIPRU

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)

KAZAK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.01; 26.13.25

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

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

(210) M 2018 03478
(151) 24/05/2018
(732) ACN PIESE UTILAJE SRL,

BD. METALURGIEI NR. 4, BL.
OD1, SCARA 3, ETAJ 6, AP.
1151, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACN PIESE UTILAJE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 04.05.04; 18.01.21

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#990000), negru, gri, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
24/05/2018-25/05/2018

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.

───────

(210) M 2018 03480
(151) 25/05/2018
(732) UNIUNEA DEMOCRATĂ

A TĂTARILOR TURCO -
MUSULMANI DIN ROMÂNIA
(U.D.T.T.M.R.), STR. B.P.HAŞDEU
NR. 53, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)
KUREȘ

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, publicitate în aer liber,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
producția de clipuri publicitare, prezentarea,
difuzarea și distribuirea de materiale publicitare,
prospecte, imprimate, eșantioane, de orice tip
și pe orice cale prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, de
teleshopping, on-line într-o rețea computerizată
sau prin alte mijloace de comunicații,
promovarea bunurilor altora, administrarea
comercială a licențelor serviciilor și produselor
pentru terți, punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăți de produse și servicii,
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, la standuri, ori pe bază de
comandă prin poștă, internet sau prin alte
mijloace de comunicații, servicii de intermediere
comercială între clienți și prestatori de servicii
și producătorii de bunuri, prin cataloage de

vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
asistență în conducerea și managementul
afacerilor, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole, promoționale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri, cu scop promoțional și comercial,
managementul afacerilor sportivilor, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), demonstratii cu
produse, publicitate prin corespondență directă,
distribuirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, reproducerea documentelor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, furnizarea servicilor
de amuzament, distracții, organizarea și
susținerea seminariilor (instruire), servicii de
club (amuzament sau educație), antrenament
(instruire), organizarea de competiții (educație
sau amuzament), organizarea competitiilor
sportive, susținerea antrenamentelor de
fitness, organizarea și susținerea congreselor,
servicii de amuzament, amuzament, informații
despre posibilități de amuzament, organizarea
expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, antrenament gimnastic, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
informații despre educație, informații despre
distracții, informații despre posibilități de
recreere, prezentarea reprezentațiilor în direct,
modelare pentru artiști, organizarea balurilor,
organizarea competițiilor (educaționale sau de
amuzament), organizarea expozițiilor în scop
cultural sau educațional, planificarea petrecerilor
(distracții), prezentarea de reprezentații, servicii
ale instructorilor personali (antrenament de
fitness), educație fizică, antrenament practic
(demonstrații), furnizarea facilităților sportive,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, furnizarea articolelor de recreere,
închirierea echipamentelor sportive, cu exceptia
vehiculelor, închirierea terenurilor de sport,
servicii de tabere sportive, cronometrarea
evenimentelor sportive, publicare de cărți, ziare,
reviste, manuale, instrucțiuni, pliante, afișe,
servicii de publicare de texte, altele decât
textele publicitare, producția de programe de
radio și televiziune, producerea spectacolelor,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaționale sau de divertisment, antrenament
(instruire), coordonarea antrenamentelor de
fitness, organizare de concursuri de lupte,
furnizare de știri și informații privind luptele corp
la corp, printr-o rețea globală de calculatoare,
arbitraj sportiv, antrenament sportiv, activități
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
organizarea turneelor sportive, pregătirea
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jucătorilor sportivi, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, exploatare de
locații sportive, furnizare de informații despre
activități sportive.

───────

(210) M 2018 03481
(151) 25/05/2018
(732) SC OLTINA IMPEX PROD COM

SRL, STR. SOCULUI NR. 20A,
JUDEŢUL PRAHOVA, URLAŢI,
106300, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CASA SECIU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor din
clasa 30 (cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03482
(151) 25/05/2018
(732) SC RIRORA STURGEONS

SRL, COMUNA SARULESTI,
STR. VLADIMIR STREINU
NR. 22, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,
SAT SARULESTI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RIRORA STORCEAG

(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
comestibile, produse alimentare din pește,
respectiv ciorbă de sturion.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 03483
(151) 25/05/2018
(732) SC ROMPATENT CONSULTING

SRL, STR. TEPES VODA NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

iBRANDITY INDUSTRIAL
PROPERTY AGENCY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.01.03

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

clase:
45. Servicii juridice, consultanţă în domeniul
proprietății intelectuale şi industriale, consultanţă
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cu privire la înregistrarea, apărarea şi
supravegherea drepturilor de proprietate
industrială precum şi consultanţă în domeniul
drepturilor de autor şi a drepturilor conexe,
consultanţă cu privire la numele de domeniu,
licenţierea proprietății industriale., Publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 03484
(151) 25/05/2018
(732) SC ARENA EVENTS SRL, BD.

MĂRĂŞTI NR. 65-67, PAVILION
G2, CAM. 3-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BUC
BUCHARESTURBANCIRCUIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.

───────

(210) M 2018 03485
(151) 25/05/2018
(732) SC SAMA STAR SERV SRL,

STR. NATAŢIEI NR. 1-3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

World Estetica

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.02

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 03486
(151) 25/05/2018
(732) RAMONA-ILEANA PRUTEANU,

ALEEA SILIŞTEA NR. 2, BL. 9,
SC. 1, ET. 3, AP. 35, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MISTIK JEWELLERY

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 03487
(151) 25/05/2018
(732) MILI NEACŞU, STR. DREPTĂŢII

NR. 10, BL. 03, SC. 2, ET. 2, AP.
70, 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)
SWEETHEART CAKESHOP

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

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).

───────

(210) M 2018 03488
(151) 25/05/2018
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

PROSPORT FOOTBALL
ACADEMY BUCURESTI, DRUMUL
TABEREI NR. 132, 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)

PSB ProSport Bucureşti

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 21.03.01;
24.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 03489
(151) 25/05/2018
(732) S.C. RENTAL CHANNEL S.R.L.,

ŞOS. ODĂII NR. 253-259, CORP
C1, CAMERA 9, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TEAMJOB

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

(591) Culori revendicate:roşu (cod Pantone
7628C)

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

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

───────

(210) M 2018 03490
(151) 25/05/2018
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

fares 1929 ALGO PLANT

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

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

5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, soluţii şi băuturi din
plante medicinale.

───────

(210) M 2018 03491
(151) 25/05/2018
(732) INTERNATIONAL SECURITY

BROKER SRL, BD. MIRCEA
VODA NR. 34, BL. M1, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

International Security Broker



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
24/05/2018-25/05/2018

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 01.05.01; 01.05.02

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 03492
(151) 25/05/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TRADIŢII DE LA BUNICA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.10; 25.01.19

(591) Culori revendicate:roşu, roz, negru
(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.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.
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).

───────

(210) M 2018 03493
(151) 25/05/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Opriţi timpul

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 17.01.02

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 03494
(151) 25/05/2018
(732) SC MEDIA SERVICE PRINT

SRL, STR. DIMBOVIŢEI NR. 67,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MEDIA SERVICE PRINT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14; 26.04.09; 26.11.11

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben, negru

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

2. Vopsele, vemisuri 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.
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.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, instalaţii.

───────

(210) M 2018 03495
(151) 25/05/2018
(732) PERLA WAREHOUSE SRL, STR.

AVRIG NR. 33, BL. 440, SC. 1, ET.
3, AP. 10, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROUA BEAUTY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.15.15

(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.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────
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(210) M 2018 03496
(151) 25/05/2018
(732) PERLA WAREHOUSE SRL, STR.

AVRIG NR. 33, BL. 440, SC. 1, ET.
3, AP. 10, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.07.06; 26.01.06

(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.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2018 03497
(151) 25/05/2018
(732) FRIST R.A.L. SECURITY S.R.L.,

STR. GĂRII NR. 4, BL. U19, SC.
A, AP. 2, JUD. IALOMIŢA, MUN.
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)
FIRST R.A.L. SECURITY S.R.L.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizica a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2018 03498
(151) 25/05/2018
(732) SC EMCO SRL, STR. E.A. BIELTZ

NR. 30, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

EMCO COMPANIE
DE CONSTRUCŢII

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 07.01.24; 27.03.11

(591) Culori revendicate:alb, roşu, 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).

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă

LUNA BEAUTY
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de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03499
(151) 25/05/2018
(732) ASOCIAŢIA MOLDOVA VREA

AUTOSTRADA, ŞOS. BÂRNOVA
NR. 29B, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MOLDOVA VREA
AUTOSTRADĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 07.11.10

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).

───────

(210) M 2018 03500
(151) 25/05/2018
(732) CONTEC FOODS SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI NR. 89,
JUDEŢ ILFOV, AFUMAŢI, 077110,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

MARMOTA Olympia
Quality Brand

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 03.05.05; 03.05.24;
05.07.06; 08.01.06; 02.09.01

(591) Culori revendicate:maro, bej, verde,
roşu, auriu, portocaliu

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

29. Cremă de alune, pastă tartinabilă de alune,
creme tartinabile pe bază de alune, gustări pe
bază de alune, produse lactate şi înlocuitori,
fructe, ciuperci şi legume prelucrate, inclusiv nuci
şi leguminoase.
30. Deserturi pe bază de ciocolată: creme
tartinabile pe bază de ciocolată, ciocolată,
ciocolată tartinabilă, ciocolată de băut, sosuri de
ciocolată, ciocolată tartinabilă conţinând nuci sau
alune, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri şi plăcinte, creme pe bază de cacao sub
formă de produse tartinabile, sosuri aromatizate
cu alune, îngheţată, arome de cafea, esenţe de
cafea, zahăr, dulciuri (bomboane).
35. Publicitate, marketing şi servicii
promotionale legate de vânzarea produselor pe
bază de cacao sau ciocolată, ciocolatei, cremelor
tartinabile şi deserturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătura cu produsele pe bază
de cacao sau ciocolată, cremele tartinabile şi
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deserturile, servicii de intermediere comecială în
ceea ce priveşte produselor pe bază de cacao
sau ciocolată, ciocolatei, cremelor tartinabile şi
deserturilor, servicii de import export de produse
pe bază de cacao sau ciocolată, ciocolată,
creme tartinabite şi deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produsele pe bază
de cacao sau ciocolată, ciocolată, cremele
tartinabile şi deserturile, management de birou
şi de administrare a afacerilor, toate acestea în
legatura cu produsele din clasele 29 şi 30.

───────

(210) M 2018 03501
(151) 25/05/2018
(732) SYNERGETICS CORPORATION

SRL, STR. PUŢUL LUI ZAMFIR
NR. 22-24, AP. 4A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)
Public Fabric

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

9. Software, aplicaţii software, aplicaţii mobile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, echipamente de prelucrare
a datelor, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcţionare şi creare hărţi, publicaţii
electronice descărcabile, baze de date
computerizate, software pentru baze de date
interactive, software pentru baze de date
electronice, suporturi magnetice de date.
35. Actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, servicii online
de prelucrare de date, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, compilarea
şi sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, servicii de vânzare în legătura cu
software şi hardware de calculator, activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management.
38. Telecomunicaţii, furnizare de acces la
conţinut, site-uri şi portaluri de internet,
furnizarea accesului la baze de date, transmisie
de informaţii online.

42. Servicii de consultanţă în domeniul
urbanismului, cercetare în domeniul
construcţiilor de clădiri sau al urbanismului,
elaborare de hărţi în format digital, servicii
de informaţii computerizate privind masurătorile
geofizice, cartografie, furnizare de motoare
de căutare pentru obţinerea de date într-o
reţea informatică globala, servicii de stocare
de date online, furnizarea de acces temporar
la un software nedescarcabil online, crearea,
dezvoltarea, întreţinerea şi închirierea de
software, crearea, dezvoltarea şi întreţinerea
bazelor de date, studii de proiecte tehnice,
software ca serviciu (SaaS), Cloud computing,
infrastructura ca serviciu (laaS), platforma ca
serviciu (PaaS), găzduire de date, fişiere,
aplicaţii şi informaţii computerizate, asigurarea
utilizării temporare de aplicaţii web, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
nedescarcabil, furnizare de servicii de asistenţă
online pentru utilizatorii de programe de
calculator, convertirea datelor sau documentelor
din medii fizice în medii electronice, crearea,
întreţinerea şi găzduirea site-urilor web, servicii
de furnizori de servicii de aplicaţii, şi anume,
livrare, găzduire, administrare, dezvoltare şi
întreţinere de aplicaţii software, digitizare de
documente, furnizarea de informaţii despre
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web.

───────

(210) M 2018 03502
(151) 25/05/2018
(732) SYNERGETICS CORPORATION

SRL, STR. PUŢUL LUI ZAMFIR
NR. 22-24, AP. 4A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)
City Fabric

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

9. Software, aplicaţii software, aplicaţii mobile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, echipamente de prelucrare
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a datelor, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcţionare şi creare hărţi, publicaţii
electronice descărcabile, baze de date
computerizate, software pentru baze de date
interactive, software pentru baze de date
electronice, suporturi magnetice de date.
35. Actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, servicii online
de prelucrare de date, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, compilarea
şi sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, servicii de vânzare în legătura cu
software şi hardware de calculator, activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management.
38. Telecomunicaţii, furnizare de acces la
conţinut, site-uri şi portaluri de internet,
furnizarea accesului la baze de date, transmisie
de informaţii online.
42. Servicii de consultanţă în domeniul
urbanismului, cercetare în domeniul
construcţiilor de clădiri sau al urbanismului,
elaborare de hărţi în format digital, servicii
de informaţii computerizate privind masurătorile
geofizice, cartografie, furnizare de motoare
de căutare pentru obţinerea de date într-o
reţea informatică globala, servicii de stocare
de date online, furnizarea de acces temporar
la un software nedescarcabil online, crearea,
dezvoltarea, întreţinerea şi închirierea de
software, crearea, dezvoltarea şi întreţinerea
bazelor de date, studii de proiecte tehnice,
software ca serviciu (SaaS), Cloud computing,
infrastructura ca serviciu (laaS), platforma ca
serviciu (PaaS), găzduire de date, fişiere,
aplicaţii şi informaţii computerizate, asigurarea
utilizării temporare de aplicaţii web, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
nedescarcabil, furnizare de servicii de asistenţă
online pentru utilizatorii de programe de
calculator, convertirea datelor sau documentelor
din medii fizice în medii electronice, crearea,
întreţinerea şi găzduirea site-urilor web, servicii
de furnizori de servicii de aplicaţii, şi anume,
livrare, găzduire, administrare, dezvoltare şi
întreţinere de aplicaţii software, digitizare de
documente, furnizarea de informaţii despre
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web.

───────

(210) M 2018 03503
(151) 25/05/2018
(732) IONUT DORIN TEGLAS

SERBANOIU, STR. FREDERIC
CHOPIN NR. 8, SC. B, AP.
31, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ADA KALEH

(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.

───────
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(210) M 2018 01165
(151) 13/01/2014
(732) Velvet Care Sp. z o.o., UL.

KLUCZE-OSADA, NR 3
, 32-310 KLUCZE, POLONIA

(540)

Velvet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
albastru

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

16. Mucava, hârtie absorbantă de filtrare, filtre
de cafea din hârtie, plicuri (papetărie), hârtie de
scris, pungi pentru scutece și servețele folosite,
pentru nou-născuți.
21. Recipiente pentru menaj sau bucătărie,
cutii pentru distribuirea de prosoape de hârtie
(distribuitoare).

───────

(210) M 2018 01346
(151) 18/07/2013
(732) Velvet Care Sp. z o.o., UL.

KLUCZE-OSADA, NR 3
, KLUCZE, 32-310, POLONIA

(540)

VELVET CARE
CARES ABOUT YOU

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.12;
25.07.07

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

clase:
3. Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, cârpe impregnate cu soluţii

pentru curăţare, cârpe umede pentru curăţare,
cârpe impregnate cu detergenţi, serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
umede pentru igienă personală, şerveţele pentru
scopuri igienice, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane de vată ca articole de
toaletă.
4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate.
5. Şerveţele igienice, absorbante zilnice,
tampoane pentru menstruaţie, şerveţele intime
feminine, scutece de unică folosinţă, scutece din
hârtie.
16. Hârtie, carton, hârtie absorbantă de filtrare,
feţe de masă din hârtie, batiste din hârtie, filtre
de cafea din hârtie, plicuri (articole de papetărie),
hârtie pentru scrisori, feţe de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de
masă din hârtie, şerveţele pentru demachiat, din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, şervete de
masă din hârtie, bavete din hârtie, benzi adezive
pentru articole de papetărie şi pentru casă,
şerveţele de toaletă, batiste cosmetice, şerveţele
de toaletă, prosoape din hârtie, şerveţele de
masă din hârtie, şervete din hârtie, hârtie de
bucătărie, şervete de curăţat, şerveţele igienice
pentru bebeluşi, produse igienice din hârtie,
şerveţele de faţă din hârtie, şervetele din hârtie
pentru toaletă, şervete de curăţat, şerveţele din
hârtie, care absorb umezeala, şerveţele igienice
pentru faţă, şerveţele igienice pentru toaletă,
şerveţele de unică folosinţă pentru nou-născuţi,
pungi pentru scutece şi şerveţele folosite, pentru
nou-născuţi, prosoape de unică folosinţă pentru
nou-născuţi.
21. Cârpe de unică folosinţă, din materiale
neţesute, cârpe de curăţat, tampoane pentru
curăţare, recipiente pentru menaj sau bucătărie,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie.
35. Vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul
de: produse pentru curăţat, lustruit, frecat
şi şters, cârpe impregnate, cârpe umede,
cârpe impregnate cu detergenţi, şerveţele
impregnate, şerveţele umede, impregnate,
pentru igiena personală, şerveţele igienice,
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice,
tampoane de vată ca articole de toaletă,
lumânări şi fitiluri pentru iluminat, lumânări
parfumate, tampoane şi absorbante igienice,
tampoane igienice, şerveţele pentru igienă
intimă, hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, hârtie de filtrare, lenjerie de masă,
din hârtie, şerveţele de nas din hârtie, filtre
din hârtie, pentru cafea, coperte, articole de
papetărie, feţe de masă din hârtie, hârtie
igienică, scutece cu chilot din hârtie, scutece de
unică folosinţă, prosoape din hârtie, şerveţele din
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hârtie, şerveţele din hârtie, de unică folosinţă,
şerveţele de masă, din hârtie, şervete de masă,
din hârtie, bavete din hârtie, benzi adezive
pentru papetărie şi de uz menajer, şerveţele
de toaletă, şerveţele cosmetice, şerveţele de
toaletă, prosoape din hârtie, şerveţele din hârtie,
şerveţele din hârtie, prosoape din hârtie, pentru
bucătărie, cârpe din hârtie, şerveţele pentru nou-
născuţi, produse igienice din hârtie, şerveţele
din hârtie pentru faţă, prosoape din hârtie,
pentru toaletă, cârpe din hârtie, şerveţele din
hârtie absorbante, şerveţele igienice pentru
faţă, şerveţele igienice din hârtie, şerveţele de
unică folosinţă pentru nou-născuţi, saci pentru
scutece şi şerveţele folosite, pentru nou-născuţi,
prosoape de unică folosinţă pentru nou-născuţi,
cârpe de unică folosinţă din materiale neţesute,
cârpe pentru curăţat, tampoane de vată pentru
curăţare, recipiente de uz menajer, distribuitoare
de prosoape din hârtie.

───────




