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Cereri Mărci publicate în 31/01/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 00414 24/01/2018 S.C. BARLOGU LUI URSACHE

S.R.L.
calla

2 M 2018 00416 24/01/2018 ROL PORTAL SERVICES SRL Femina.ro

3 M 2018 00417 24/01/2018 VIVANCOM - PRIM SRL MAD LION HOOKAH

4 M 2018 00418 24/01/2018 CARD AUTO SERVICE SRL NEXT DRIVE.RO

5 M 2018 00424 24/01/2018 IONUT LICA Anticlicolibris Pasiunea ta
conteaza! 2014

6 M 2018 00428 24/01/2018 OVIDIU HAIDU START UP LAB

7 M 2018 00431 24/01/2018 SC APILIFE RO SRL APIFITNESS
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(210) M 2018 00414
(151) 24/01/2018
(732) S.C. BARLOGU LUI URSACHE

S.R.L., STR. SCOALEI NR.
49, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500361,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

calla

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 02.03.01; 02.03.02

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire şi sudură, substanţe
pentru tăbăcirea de blănuri şi piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri şi
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrăşăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţă.
3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00416
(151) 24/01/2018
(732) ROL PORTAL SERVICES SRL,

STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
39, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011652, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Femina.ro

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/01/2018

(210) M 2018 00417
(151) 24/01/2018
(732) VIVANCOM - PRIM SRL, STR.

NICOLAE ROMÂNUL NR. 7, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400000,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

MAD LION HOOKAH

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.15; 03.01.01; 03.01.16

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

clase:
34. Narghilele, produse în legătură cu
narghilele.
35. Prezentarea produselor în legătură cu
narghilea prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii
promoţionale comerciale, demonstraţii cu
produse în legătură cu narghilea, distribuirea de
materiale promoţionale / materialelor publicitare
în legătură cu narghilea, prezentare de
produse şi servicii în legătură cu narghilea
în scopuri promoţionale, publicitare, gestionare
de programe de loializare, de stimulare
sau promoţionale pentru clienţi, servicii de
fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, pregătire de
materiale promoţionale şi de comercializare
pentru terţi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu narghilea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu narghilea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tutun, servicii de vânzare

cu amănuntul prin catalog în legătură cu
narghilea, servicii de vânzare cu amănuntul
de articole pentru fumători, tutun, tutun cu
arome, ţigarete electronice, lichid pentru ţigări
electronice, pipe de fumat şi piese şi garnituri
pentru cele enumerate, vânzare prin poştă şi
vânzare electronică (e-shop) prin intermediul
reţelelor de comunicare (internet) de narghilele,
accesorii şi articole pentru acestea.
43. Servicii de alimentaţie publică, cafenele,
baruri, snack-baruri, servicii ale barurilor, baruri
de cocteiluri, servicii de baruri cu narghilea,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servire
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
servicii de bar, restaurante, baruri, cafenele-
restaurant, servicii de catering, servicii oferite de
restaurante în care se fumează narghilea.

───────

(210) M 2018 00418
(151) 24/01/2018
(732) CARD AUTO SERVICE SRL,

STR. PECETEI NR. 9, PARTER,
LABORATOR NR. 5, BL. 1,
PAJURA, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

NEXT DRIVE.RO

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 14.05.02; 14.05.19; 15.07.09;
18.01.21

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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4. Combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare), lubrifianţi.
16. Carduri (tipărituri), etichete autocolante,
pliante, tipărituri, broşuri.
35. Administrarea staţiilor de benzină (pentru
terţi), administrarea de programe de fidelitate
cu reduceri sau stimulente, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanţilor să obţină reduceri la produse şi
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, promovarea de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse şi servicii
ale terţilor prin programe de carduri de
reduceri, campanii de marketing, asistenţă în
marketing, publicitate şi marketing, consultanţă
în marketing, marketing promoţional, marketing
afiliat, marketing de produse, servicii de
marketing, marketing pe internet, servicii de
marketing furnizate prin intermediul reţelelor
digitale, servicii de recrutare de personal
în domeniul vânzărilor şi al marketingului,
publicitate.
36. Oferirea de reduceri pentru instituţii
participante terţe prin emiterea unui card de
membru, asigurări, gestionare de asigurări.
37. Servicii de realimentare cu benzină pentru
autovehicule, staţii de service (alimentare cu
carburant şi întreţinere), reparaţii.
39. Servicii de asistenţă rutieră (transport),
transport, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 00424
(151) 24/01/2018
(732) IONUT LICA, STR. PETRACHESTI

NR. 24, BL. 1, ET. 2, AP. 204,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 062298,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Anticlicolibris Pasiunea
ta conteaza! 2014

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.22; 27.07.11; 27.07.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.

───────

(210) M 2018 00428
(151) 24/01/2018
(732) OVIDIU HAIDU, STR. MIHAIL

SADOVEANU NR. 2, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
327430, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
START UP LAB

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

41. Consiliere în carieră (educaţie), educaţie
vocaţională pentru tineri, organizarea de
conferinţe referitoare la educaţie, servicii de
educaţie, instruire şi divertisment, servicii de
educaţie furnizate prin televiziune, servicii de
educaţie şi pregătire profesională, organizare
de seminarii referitoare la educaţie, tabere de
vară (divertisment şi educaţie), furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, servicii de
educaţie şi formare profesională, servicii de
consultanţă în domeniul educaţiei, organizare
de conferinţe cu privire la educaţie, organizare
de întâlniri pe teme de educaţie, servicii de
consultanţă în materie de educaţie, organizare
de concursuri în materie de educaţie, servicii
de educaţie furnizate prin intermediul radioului,
servicii de consultanţă în domeniul educaţiei
antreprenoriale, organizare de cursuri prin
metode de educaţie deschisă, organizare şi
coordonare de întâlniri în domeniul educaţiei,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei sau formării), servicii de educaţie
furnizate prin intermediul staţiunilor de vacantă,
consiliere şi coaching cu privire la carieră
(consiliere şi asistenţă cu privire la educaţie),
coordonare de cursuri de instruire, de educaţie
şi de pregătire pentru tineri şi adulţi, informaţii în
domeniul educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază
de date computerizată sau de pe Internet.

───────
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(210) M 2018 00431
(151) 24/01/2018
(732) SC APILIFE RO SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 17, ET. 8, AP. 34,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, 550350,
ROMANIA

(540)
APIFITNESS

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi de
uz veterinar, produse igienice pentru uz
medical, alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare pentru
oameni şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunatoare,
fungicide, erbicide.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făina şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetarie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────


