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Cereri Mărci publicate în 01/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05982 24/09/2018 SC MERT SA MY DOUBLE UP

2 M 2018 06015 24/09/2018 MERT S.A. MY PARADISE

3 M 2018 06016 24/09/2018 MERT S.A. MY INVITE

4 M 2018 06273 24/09/2018 SC AURALIFE SRL CONDOR TOUR

5 M 2018 06274 24/09/2018 LEONARD GABRIEL BARCAN LEONARDO G professional
make-up

6 M 2018 06275 24/09/2018 SC DYNASTY INVESTMENT
SRL

DYNASTY GOLD

7 M 2018 06276 24/09/2018 NORTH SEA IRON SRL ORFEBRE

8 M 2018 06277 24/09/2018 PAK INDUSTRIAL SRL PAK INDUSTRIAL MEREU LA
INALTIME

9 M 2018 06278 24/09/2018 AZMIN SYSTEMS SRL SEVEN SYSTEMS

10 M 2018 06279 24/09/2018 HYPERFARM SRL N HYPERNATURA

11 M 2018 06280 24/09/2018 HYPERFARM SRL HYPERFARM

12 M 2018 06281 24/09/2018 S.C. VABRO RETAIL S.R.L. PET magazin

13 M 2018 06282 24/09/2018 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

HEPATOFIT FORTE
STRĂJERUL NATURAL AL
FICATULUI

14 M 2018 06283 24/09/2018 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FITOTENSIN FORTE AJUTĂ-ŢI
NATURAL INIMA!

15 M 2018 06284 24/09/2018 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV NaturAvi

16 M 2018 06285 24/09/2018 MARIAN PISCUREANU FORMAŢIA NOUA GENERAŢIE

17 M 2018 06286 24/09/2018 CORAL TOUR CARPAT SRL CORAL TOUR CARPAT

18 M 2018 06287 24/09/2018 MIHAI-ADRIAN CRĂCIUNOIU CB Couture Bébé MADE WITH
LOVE

19 M 2018 06288 24/09/2018 SC WESTHOUSE GROUP SRL ANSAMBLUL REZIDENTIAL
OVIDIU SUD LAKESIDE

20 M 2018 06289 24/09/2018 VALENTIN PESCARU CLINICA SERENITY

21 M 2018 06290 24/09/2018 NICOLAE FLORIAN HODIŞAN HODAZIAN

22 M 2018 06291 24/09/2018 DENISA GABRIELA HODIŞAN Gift of Beauty

23 M 2018 06292 24/09/2018 LEADER ELECTRONICS
CORPORATION

Leader
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 06293 24/09/2018 SC MINDUSTRIES SRL E bine la ....! Aceasta este o

CASĂ! Noi nu suntem angajaţi,
suntem GAZDE! Ei nu sunt
clienţi, sunt OASPEŢI!

25 M 2018 06294 24/09/2018 BOGDAN VALENTIN DIMEAN
VASILE SILVIU ANASTASE
ROBERT ANDREI GLINTA

TEAM ALIEN Powered by Robert
Glinta

26 M 2018 06295 24/09/2018 DUMITRU HORIA IONESCU RUGATI-VA NEINCETAT.
Părintele Dumitru Stăniloae

27 M 2018 06296 24/09/2018 MARIUS GABRIEL NEAGU FARMACIA evofarm SĂNĂTATE
CURATĂ!

28 M 2018 06297 24/09/2018 MARIUS GABRIEL NEAGU

29 M 2018 06298 24/09/2018 MARIUS GABRIEL NEAGU MARCOS PROVIT

30 M 2018 06299 24/09/2018 MARIUS GABRIEL NEAGU FARMACIA evofarm

31 M 2018 06301 24/09/2018 RAMAGA SRL Curtea Veche

32 M 2018 06302 24/09/2018 DUCA-ENESCU SANDRA
GEORGIANA

Txxic P0lly

33 M 2018 06303 24/09/2018 ANA MARIA MANEA CONCEPT 22 NATURA PRINDE
VIATA

34 M 2018 06304 24/09/2018 SC BIOSINTEX SRL BioSintex LEADING SURGICAL
SUTURE

35 M 2018 06305 24/09/2018 SC BIOSINTEX SRL BIOSINTEX

36 M 2018 06306 24/09/2018 CRISTIAN-ALEXANDRU
DEACONU

myOwn

37 M 2018 06307 24/09/2018 GLOBAL RECORDS SRL One

38 M 2018 06308 24/09/2018 SC MED LIFE SA ClickMed. Booking your doctor!

39 M 2018 06309 24/09/2018 VASILE BOLDURESCU ARILLU

40 M 2018 06311 24/09/2018 ADRIAN PASCARU T TEZAUR GUSTĂ DIN
COMOARĂ

41 M 2018 06312 24/09/2018 RUSSIAN MATRYOSHKA SRL SUSHI We love fresh
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(210) M 2018 05982
(151) 24/09/2018
(732) SC MERT SA, STR. ŞOS.

BUCUREŞTI URZICENI NR. 50A,
JUDEŢUL ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
MY DOUBLE UP

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06015
(151) 24/09/2018
(732) MERT S.A., SOS. BUCURESTI-

URZICENI, NR.50 A, JUD. ILFOV,
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)
MY PARADISE

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06016
(151) 24/09/2018
(732) MERT S.A., SOS. BUCURESTI-

URZICENI, NR.50 A, JUD. ILFOV,
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)
MY INVITE

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06273
(151) 24/09/2018
(732) SC AURALIFE SRL, STR.

THEODOR BURADA NR. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
CONDOR TOUR

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────
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(210) M 2018 06274
(151) 24/09/2018
(732) LEONARD GABRIEL BARCAN,

STR. SABINELOR NR. 125,
BL. 121, ET. 1, AP. 4, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050852,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LEONARDO G

professional make-up
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice.
18. Geamantane, valize.
21. Perii și bureți pentru machiaj.

───────

(210) M 2018 06275
(151) 24/09/2018
(732) SC DYNASTY INVESTMENT

SRL, STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU
NR. 19, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
DYNASTY GOLD

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

35. Servicii de import de bijuterii, regruparea
în avantajul terților a bijuteriilor (cu excepția
transportului) pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze comod prin magazine
en-gros.

───────

(210) M 2018 06276
(151) 24/09/2018
(732) NORTH SEA IRON SRL, STR.

TOMIS NR. 63, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ORFEBRE

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

14. Metale preţioase şi aliajele acestora, bijuterii,
pietre preţioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie și pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2018 06277
(151) 24/09/2018
(732) PAK INDUSTRIAL SRL, ALEEA

HUEDIN NR. 7, BL. 2, SC. 2, ET. 8,
AP. 116, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PAK INDUSTRIAL
MEREU LA INALTIME
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(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02

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

clase:
37. Închiriere unelte, instalații și echipament
pentru construire și demolare, închiriere de
echipament de construcții, închiriere utilaje de
construcții, închiriere platforme de lucru la
înălțime, nacele și utilaje profesionale, închiriere
de mașini și echipamente de curățenie și de
spălat și de uscat, închiriere de macarale,
închiriere de stivuitoare și manipulatoare
telescopice, închiriere utilaje industriale, servicii
de construcții, servicii de construcții și demolări
de clădiri, servicii de construcție, reparare și
întreținere de pereți cortină, servicii de instalare,
curățare, reparare și întreținere, servicii de
reparații și întreținere de clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, servicii de instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere a
instalațiilor electrice.
39. Servicii de salvare, recuperare si remorcare
(transport), servicii de tractare auto.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, horticultură, grădinărit
și amenajare peisagistică, servicii de amenajare
spații verzi.

───────

(210) M 2018 06278
(151) 24/09/2018
(732) AZMIN SYSTEMS SRL, STR.

MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 15,
CORP DE CLĂDIRE NR. 3, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SEVEN SYSTEMS

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

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 06279
(151) 24/09/2018
(732) HYPERFARM SRL, STR.

BRADULUI NR. 7, BL. H5,
PARTER, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

N HYPERNATURA

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 05.05.20;
05.05.21; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.21;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
368C), auriu (Pantone 10117C)

(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.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 06280
(151) 24/09/2018
(732) HYPERFARM SRL, STR.

BRADULUI NR. 7, BL. H5,
PARTER, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

HYPERFARM

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 25.05.01;
05.05.20; 05.05.21

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
P104-7C), verde (Pantone P145-15C),
albastru (Pantone P123-6C)

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 06281
(151) 24/09/2018
(732) S.C. VABRO RETAIL S.R.L. ,

STR. AFINELOR NR. 11 BIS, JUD.
PRAHOVA

, PLOIEŞTI, 100346, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

PET magazin

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.17; 03.01.06;
03.01.08; 03.01.24; 03.01.28

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

clase:
16. Tipărituri, publicaţii (tipărituri).
35. Servicii de comerţ en gros şi cu amănuntul
pentru produse diverse, servicii de comerţ on-
line.
41. Divertisment.

───────

(210) M 2018 06282
(151) 24/09/2018
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L.,
STR.PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

HEPATOFIT FORTE
STRĂJERUL NATURAL

AL FICATULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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.

───────
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(210) M 2018 06283
(151) 24/09/2018
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L.,
STR.PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

FITOTENSIN FORTE
AJUTĂ-ŢI NATURAL INIMA!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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 06284
(151) 24/09/2018
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA
, PLOIEŞTI, 100072, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NaturAvi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.07.03; 03.07.24; 25.01.10; 25.01.13

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

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.
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, malt.

───────

(210) M 2018 06285
(151) 24/09/2018
(732) MARIAN PISCUREANU, SAT.

PISCURI NR. 143, JUD. GORJ,
COMUNA PLOPŞORU, GORJ,
ROMANIA

(540)
FORMAŢIA NOUA GENERAŢIE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator, în special crearea şi
menţinerea de site-uri web.

───────

(210) M 2018 06286
(151) 24/09/2018
(732) CORAL TOUR CARPAT SRL,

STR. MATEI BASARAB NR. 18,
CAMERELE 1 ȘI 2, JUD. ARGES,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

CORAL TOUR CARPAT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
18.01.08; 18.05.01; 18.05.03; 24.17.25;
26.11.22

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 06287
(151) 24/09/2018
(732) MIHAI-ADRIAN CRĂCIUNOIU,

STR. EUSTAŢIU STOENESCU NR.
15, BL. F11, SC. 2, ET. 2, AP. 11,
JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
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)

CB Couture Bébé
MADE WITH LOVE

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 25.01.13;
27.05.01; 27.05.07

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse 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
ridicata.

───────
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(210) M 2018 06288
(151) 24/09/2018
(732) SC WESTHOUSE GROUP SRL ,

STR. CUZA VODĂ NR. 54, AP. 7,
PARTER, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)
ANSAMBLUL REZIDENTIAL

OVIDIU SUD LAKESIDE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
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 06289
(151) 24/09/2018
(732) VALENTIN PESCARU, STR.

HARSOVA NR. 14, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CLINICA SERENITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
322C), portocaliu (Pantone 1595C)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2018 06290
(151) 24/09/2018
(732) NICOLAE FLORIAN HODIŞAN,

STR. ŞTEFEN CEL MARE NR.
71A, BL. D13, ET. 4, AP. 18,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
HODAZIAN

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 06291
(151) 24/09/2018
(732) DENISA GABRIELA HODIŞAN,

STR. ŞTEFAN CEL MARE NR. 71A,
BL. D13, AP. 18, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Gift of Beauty

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 02.05.02;
02.05.03; 02.05.22; 02.05.27; 24.09.02;
24.09.07; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.07;
29.01.13

(591) Culori revendicate:magenta, gri, violet,
albastru

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06292
(151) 24/09/2018
(732) LEADER ELECTRONICS

CORPORATION, 2-6-33,
TSUNASHIMA-HIGASHI, KOHOKU-
KU, YOKOHAMA, JAPONIA

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

(540)

Leader

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în
ştiinţă, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare
şi verificare (monitorizare), aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau imaginii, adaptoare electrice
AC, adaptoare electrice F-JJ, adaptoare
electrice BTL, adaptoare electrice LVDS, circuite
integrate DC, amplificatoare Mic, amplificatoare
Video, tablouri de distribuţie (electrice),
analizatoare electronice de cameră, analizatoare
electronice CEC, analizatoare de procesare
digitală a variaţiilor rapide ale caracteristicilor
unui semnal, analizatoare electronice DLNA,
analizatoare electronice DVI, analizatoare
electronice FFT, analizatoare electronice HDCP,
analizatoare electronice HDMI, analizatoare
electronice HDTV, analizatoare electronice
IP de difuzare a datelor, analizatoare
electronice LAN, analizatoare electronice MHP
real-time, analizatoare electronice MPEG,
analizatoare electronice MPEG real-time,

analizatoare electronice MPEG de streaming
video, analizatoare electronice MPEG-TS,
analizatoare electronice de date de reţea,
analizatoarele electronice de spectru optic,
analizatoare electronice PHS de field protocol,
analizatoare electronice PHS de handy
field, analizatoare electronice de protocol,
analizatoare electronice SDI, analizatoare
electronice spectrale, analizatoare electronice
de semnal video, analizatoare electronice
audio, analizatoare electronice de pattern video
digital, analizatoare electronice de interfaţă
de semnal digital, analizatoare electronice
de pick-up optic, analizatoare electronice
H.265/HEVC, analizatoare electronice H.264/
AVC, analizatoare electronice TLV, analizatoare
electronice MMT (transport media MPEG),
analizatoare electronice IP, analizatoare
electronice de traffic NetFIow, antene
fictive, conectări/îmbinări/dispozitive de baterii,
atenuatori electrici, convertor de semnale
electrice (baluns) U/V, carduri port I/
O, comutatoare, încărcătoare de baterii,
verificatoare electrice DLNA, verificatoare de
procesare digitală a variaţiilor rapide ale
caracteristicilor unui semnal DVD/CD/ MD,
verificatoare ECM de sensibilitate, verificatoare
de scintilaţie/echilibru, verificatoare HD/SD de
linie SDI, verificatoare de scintilaţie LCD,
verificatoare de panou LCD, verificatoare
de SDI system margin, verificatoare de
tranzistori, verificatoare de cap de înregistrare
a benzii video, colorimetre electronice de
luminanţă, convertori E/O, convertori HD UP,
convertori O/E, contoare, contoare a ratei de
eroare, distributori LVDS, distributori video,
codoare(encoder) video, contori de frecvenţă,
generatori de formă de undă arbitrară, generatori
audio, generator de semnal video, generatori
de funcţie, repartitor general (mainframes)
de generator de video multiformat, generatori
NTSC sync, generatori pattern, generatori RF,
generatori de semnal, generatori Swemar,
generatori video, generatori de undă sinusoidală
şi/sau undă rectangulară, generatori de baleiaj,
suporturi de baterii, încărcătoare electronice,
înregistrator cronologic de date, aparate de
măsurat variaţiile rapide ale caracteristicilor
unui semnal, aparate de măsurat CD/MD
tracking offset, aparate de măsurat CD/MD
tracking phase, aparate de măsurat CD-ROM/
MD RF level, aparate de măsurat distorsiunile,
aparate de măsurat energia laser, aparate de
măsurat puterea laser, aparate de măsurat
LCR, multimetre, aparate de măsurat zgomotul,
aparate de măsurat puterea optică, aparate de
măsurat lungimea de undă optică, aparate de
măsură a fazei, aparate de măsurat nivelul
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de semnal, aparate de măsură a nivelului
video, aparate de măsură a paraziţilor/bruiajului
video, aparate de măsură a fluctuaţiei şi
variaţiilor, aparate de măsurat frecvenţa, aparate
de măsură a intensităţii câmpului, aparate
de măsura Lambert, aparate de măsură a
regulatorilor de curent de joasă intensitate,
aparate de măsură a nivelului câmpului de
televiziune, voltmetre pentru tuburi cu vacuum,
aparate de măsură a abaterilor reziduale,
milivoltmetre, milivoltmetre de current alternativ,
modulatoare digitale BS, modulatoare de
semnal stereo, modulatoare video, modulatoare
DTV, modulatoare ISDB-T, modulatoare ISDB-
S, modulatoare DVB-T, modulatoare DVB-S,
monitoare color, monitoare component pentru
informaţie video analogă , transmisă sau
stocată ca două sau mai multe semnale
separate, cu forma de semnal HD, monitoare
cu formă de semnal cu component digital,
monitoare DPI, monitoare cu forma de semnal
digital HD, monitoare cu forma de semnal/
vector HD, monitoare HD-SDI, monitoare HDTV,
monitoare cu recepţie ISDB-S, monitoare cu
recepţie ISDB-T, monitoare lighting, monitoare
MPEG-2 TS qos, monitoare multi SDI, monitoare
cu forma de semnal multiformat, monitoare
color NTSC, monitoare color Pal, monitoare
SD SDI, monitoare de reţele SDI, monitoare
de sunet, monitoare stereo audio, monitoare
audio surround, monitoare vector/forma de
semnal, monitoare forma de semnal, monitoare
cu semnal audio digital, monitoare recepţie
ISDB-T, monitoare receptive DVB-T, monitoare
receptive DVB-S, modem DVB, monitoare IP,
monitoare cu forma de semnal 4k, monitoare
cu forma de semnal 8k, monitoare cu
forma de semnal HD-SDI, monitoare UHD,
monitoare cu forma de semnal UHD-SDI,
oscilatoare electrice, osciloscoape, pachete
de baterii, adaptori, platforme multi-monitor,
playere MPEG, plottere de culoare, unităţi plug-
in TV-SIF, alimentatoare pentru acumulatoare,
imprimante termice pentru calculatoare, antene
de cuplare, rasterizatoare, rasterizatoare
4k, rasterizatoare 8k, rasterizatoare SDI,
rasterizatoare HD-SDI, rasterizatoare UHD-SDI,
rasterizatoare multiformat, rasterizatoare multi
SDI, recordere de date, recordere MPEG,
recordere RF, recordere de discuri video,
telecomenzi, selectoare AV, selectoare de
semnal, senzori de putere/energie, senzori
optici, senzori de vibraţie, senzori de presiune,
senzori de curent electric, senzori de voltaj
electric, senzori de rezistenţă electrică, senzori
de acceleraţie, senzori de poziţie, senzori de
temperatură, senzori de culoare, stereoscoape,
dispozitive electrice test de fixare, testere

pentru audio, testere pentru modem, testere
pentru voltaj, aparate de testare pentru tub
si circuite, unităţi de generator sincronizator
(Genlock units), unităţi electronice de plug-
in TV-SIF, vectorscoape, module display:
echipament de testare electronică pentru
analiza caracteristicilor dispozitivelor (curve
tracers), traductoare (transducers), aparate şi
instrumente de măsură pentru tunere digitale,
aparate şi instrumente de măsură pentru
tunere TV, aparate de măsură a capacităţii
şi inductanţei, aparate şi instrumente de
măsură video, platformă pentru echipamente de
măsurare, software de măsură şi control, aparate
şi instrumente pentru inspecţie LCD, aparate
şi instrumente de monitorizare a reţelelor SDI,
aparate şi instrumente de răspuns de frecvenţă
audio, sisteme de testare de reţea QoS,
sisteme de testare a aparatelor de fotografiat,
echipamente pentru fabricarea aparatelor de
fotografiat, dispozitive de control al reglajului
aparatelor de fotografiat, aparate de testare,
nu cele pentru scopuri medicale, server web,
dispozitiv de control a calităţii imaginii 3D,
dispozitiv de control a calităţii imaginii video,
dispozitiv de asistenţă pentru focalizare, maestru
(grandmaster) PTP (dispozitiv electronic),
generatoare de coduri de timp, receptoare
de coduri de timp, receptoare GPS, furnizori
de energie (power suppliers), software de
calculator pentru monitoare de forme de
semnal, software de calculator pentru măsurarea
iluminării, software de calculator pentru
măsurarea expunerii, software de calculator
pentru PDA, asistenţi digitali personali, luxmetre,
exponometre, PDA-uri, camere de televiziune,
camere video (camcorders), monitoare de
televiziune, receptoare de televiziune, editori
video, dulap portabil (portable cabinet),
rasterizatoare (instrumente de măsurare a
calității).

───────
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(210) M 2018 06293
(151) 24/09/2018
(732) SC MINDUSTRIES SRL, STR.

DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ,
NR. 1-17, BL. 52C, ET. 3, AP.
33, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

E bine la ....! Aceasta este
o CASĂ! Noi nu suntem

angajaţi, suntem GAZDE! Ei
nu sunt clienţi, sunt OASPEŢI!

(531) Clasificare Viena: 24.17.01; 24.17.04;
24.17.25; 27.05.01; 27.05.02

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06294
(151) 24/09/2018
(732) BOGDAN VALENTIN DIMEAN,

STR. CONSTANTIN BREZEANU
NR. 3A, BL. 25, SC. A, ET. 4, AP.
17, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA
VASILE SILVIU ANASTASE, BD.
REPUBLICII NR. 176 C, ET. 1, AP.
5, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA
ROBERT ANDREI GLINTA, STR.
BRAILENI NR. 11B, SAT BRAILENI,
JUDEŢ ARGEŞ, BASCOV, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)

TEAM ALIEN Powered
by Robert Glinta

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

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

9. Aparate pentru activităţi sportive,
echipamente de protecţie pentru activităţi
sportive, aparate pentru respirat sub apă,
pentru innot subacvatic, carduri magnetice
pentru fidelizarea clientelei în domeniul sportiv,
publicaţii electronice descărcabile on-line în
domeniul sportiv, software în domeniul sportiv.
16. Publicaţii, produse de imprimerie, calendare,
postere, afişe, pliante, prospecte, cărţi poştale,
ecusoane, antete, broşuri, cataloage tipărite,
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice, toate
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aceste produse sunt destinate pentru domeniul
sportiv.
18. Piele şi imitaţii din piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice şi articole de şelărie, genţi
sportive.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, echipament
sportiv (îmbăcăminte).
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun, genţi speciale pentru echipamente
sportive.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi răcoritoare, băuturi
energizante, băuturi nealcolice pentru sportivi.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucări de birou,
publicitate în domeniul sportiv, regruparea în
avantajul terţilor a produselor menţionate în
clasele: 9, 16, 18, 25, 28 şi 32 (exceptând
transportul), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, servicii oferite de
un lanţ de magazine, servicii de comerţ on-line,
servicii de import-export de produse în domeniul
sportiv, organizare de expoziţii şi de testare
de produse sportive în scop comercial sau de
publicitate, servicii de fidelizare legate sau nu
de utilizarea unui card, difuzare de materiale
publicitare, printr-o reţea de comunicaţii on-line
pe internet.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, publicare on-line, realizare
emisiuni radio şi tv, toate aceste servicii sunt
destinate pentru domeniul sportiv, organizare
de evenimente sportive, competiţii şi turnee
sportive, activităţi sportive şi de recreere.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară, servicii oferite de un
restaurant, bar, snack-bar, cafenea, servicii de
catering, fast food, hotel, motel, pensiune,
camping, închirieri temporare, servicii de
rezervare hotel, motel, pensiune, camping.

───────

(210) M 2018 06295
(151) 24/09/2018
(732) DUMITRU HORIA IONESCU,

STR. WILMERSDORFER NR. 3,
FREIBURG, 79110, GERMANIA

(540)

RUGATI-VA NEINCETAT.
Părintele Dumitru Stăniloae

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.13; 25.01.19; 27.01.12

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ciasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane
de balenă, solz, ambra, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi de masă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 06296
(151) 24/09/2018
(732) MARIUS GABRIEL NEAGU, STR.

TAMPA NR. 1, BL. 1C, SC. A, ET. 5,
AP. 34, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FARMACIA evofarm
SĂNĂTATE CURATĂ!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 24.13.01

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

clase:
5. Preparate farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru

oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2018 06297
(151) 24/09/2018
(732) MARIUS GABRIEL NEAGU, STR.

TAMPA NR. 1, BL. 1C, SC. A, ET. 5,
AP. 34, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.08;
26.01.18; 26.01.15; 24.13.22; 24.13.01

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

clase:
5. Preparate farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2018 06298
(151) 24/09/2018
(732) MARIUS GABRIEL NEAGU, STR.

TAMPA NR. 1, BL. 1C, SC. A, ET. 5,
AP. 34, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MARCOS PROVIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
26.01.16; 02.09.15; 24.13.22; 02.09.14

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

clase:
5. Preparate farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2018 06299
(151) 24/09/2018
(732) MARIUS GABRIEL NEAGU, STR.

TAMPA NR. 1, BL. 1C, SC. A, ET. 5,
AP. 34, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FARMACIA evofarm

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 24.13.01

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

clase:
5. Preparate farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
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(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2018 06301
(151) 24/09/2018
(732) RAMAGA SRL, STR. RODNEI

NR. 16, JUDEŢUL VRANCEA,
FOCŞANI, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)
Curtea Veche

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate și servicii de import-export
referitoare la produsele din clasa 33.

───────

(210) M 2018 06302
(151) 24/09/2018
(732) DUCA-ENESCU SANDRA

GEORGIANA, STR. BABA NOVAC
NR. 15, BL. G15, SC. 1, AP. 4,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031624,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Txxic P0lly

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

41. Servicii al căror scop esențial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor.

───────

(210) M 2018 06303
(151) 24/09/2018
(732) ANA MARIA MANEA, STR.

INT. ZAMORA NR. 6, COMUNA
DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV, SAT
DOMNEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4.,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CONCEPT 22 NATURA
PRINDE VIATA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.01; 27.07.11

(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)
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm 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)
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38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 06304
(151) 24/09/2018
(732) SC BIOSINTEX SRL, STR. PARIS

NR. 49, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

BioSintex LEADING
SURGICAL SUTURE

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 26.02.08;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 877C),
albastru (Pantone 289C)

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 06305
(151) 24/09/2018
(732) SC BIOSINTEX SRL, STR. PARIS

NR. 49, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)
BIOSINTEX

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 06306
(151) 24/09/2018
(732) CRISTIAN-ALEXANDRU

DEACONU, ȘOS. MIHAI BRAVU
NR. 291, BL. 12A, SC. A, ET. 7,
AP. 31, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030305, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

myOwn

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

clase:
18. Genți, genți scoțiene, bagaje (genți), genți
diplomat, genți servietă, genți impermeabile,
genți casual, genți sportive, genți de lucru, genți
de seară, genți de umăr, genți de pânză, genți de
mână, genți pentru școlari, genți din piele, genți
de stradă, genți din pânză, genți de plajă, genți
pentru sport.
25. Bluze, bluze scurte, bluze de trening, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze pentru
gravide, bluze cu glugă, bluze cu guler înalt,
bluze cu guler pe gât, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze și șorturi pentru sport.

───────

(210) M 2018 06307
(151) 24/09/2018
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
One

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

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

───────

(210) M 2018 06308
(151) 24/09/2018
(732) SC MED LIFE SA, STRADA:

CALEA GRIVITEI, NUMAR:
365, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC Cabinet Ani Fuciu SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV,
ROMANIA

(540)
ClickMed. Booking

your doctor!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administraţie comercială, servicii de
secretariat, servicii de secretariat pentru
stabilirea programărilor, servicii administrative
privind trimiterea pacienţilor.
36. Asigurări, servicii de asigurare pentru plata
cheltuielilor medicale.
38. Servicii de comunicaţii telefonice oferite
pentru linii telefonice de asistenţă în cazuri de
urgenţă (hotline) şi pentru call center-uri.
44. Servicii medicale, servicii de consultanţă
legate de servicii medicale, servicii de furnizare
de informaţii medicale, furnizare de informaţii
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despre servicii medicale, servicii de consultanţă
în domeniul asistenţei medicale, servicii de
informaţii medicale furnizate pe internet, servicii
de consiliere în materie de probleme medicale,
consultanţă şi servicii de informaţii despre
produse medicale.

───────

(210) M 2018 06309
(151) 24/09/2018
(732) VASILE BOLDURESCU, STR.

MIRON COSTIN NR. 20, AP. 12,
CHISINAU, MD 2068, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR.MARTIR LEONTINA BANCIU
NR 6,SC.A,AP.110,JUD.TIMIŞ,,
TIMIŞOARA, 300024

(540)
ARILLU

(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.

───────

(210) M 2018 06311
(151) 24/09/2018
(732) ADRIAN PASCARU, STR.

NICOLAE MILESCU SPĂTARUL
NR. 19, AP. 3, CHISINAU, MD 2075,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR.MARTIR LEONTINA BANCIU
NR 6,SC.A,AP.110,JUD.TIMIŞ,,
TIMIŞOARA, 300024

(540)

T TEZAUR GUSTĂ
DIN COMOARĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.01.18; 25.01.10; 25.01.13

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2018 06312
(151) 24/09/2018
(732) RUSSIAN MATRYOSHKA SRL,

STR. CAMIL PETRESCU NR. 5,
MANSARDA, JUD. IAŞI, VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

SUSHI We love fresh

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 26.15.01; 11.01.09

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

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M2018/06118, publicat în data de 

25.09.2018, imaginea mărcii corectă este: 

 

 


