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Cereri Mărci publicate în 01/02/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 08368 25/01/2018 EDITURA CUVANTUL SRL Cuvântul

2 M 2018 00077 25/01/2018 MINISTERUL AFACERILOR
EXTERNE

romania2019.eu Romanian
Presidency of the Council of the
European Union

3 M 2018 00078 25/01/2018 MINISTERUL AFACERILOR
EXTERNE

romania 2019.eu

4 M 2018 00311 25/01/2018 ARMINA ELENA SIRBU by ARMINA

5 M 2018 00434 25/01/2018 S.C. BARLOGU LUI URSACHE
S.R.L.

Despre tine, despre casa ta

6 M 2018 00437 25/01/2018 SC MANIA TIFFANY FASHION
SRL

FAKINO

7 M 2018 00439 25/01/2018 S.C. FITTERMAN PHARMA
S.R.L.

UVACTIV

8 M 2018 00440 25/01/2018 SC NICOLMIT SRL RAMIRO

9 M 2018 00441 25/01/2018 SC PRUTUL SA SPORNIC MASTER CHEF

10 M 2018 00442 25/01/2018 SC MATHIAS CAFÉ SRL Opus 9

11 M 2018 00443 25/01/2018 SC PRUTUL SA MASTER CHEF ULEI DE
FLOAREA SOARELUI

12 M 2018 00444 25/01/2018 SC TRENCADIS CORP SRL LANDERA

13 M 2018 00445 25/01/2018 SOSA ANDREI MANUEL
SOSA RALUCA

EXPIRAT HALELE CAROL

14 M 2018 00446 25/01/2018 MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU
ELENA-LORENA STOIAN

STOIAN PREDOIU TAX

15 M 2018 00447 25/01/2018 DANIEL-MARIAN ZUGRAVU ApiZUG îndulcește-ți viața

16 M 2018 00448 25/01/2018 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

TAXI DON TITI

17 M 2018 00449 25/01/2018 SC SMARTBRAND SRL Pachețelul pentru Școală by
Școala de Nutriție și Stil de Viață
Sănătos

18 M 2018 00450 25/01/2018 MAHMOUD ZADEH SISTANI
SEYED MORTEZA

HC HOME CARE

19 M 2018 00451 25/01/2018 MAHMOUD ZADEH SISTANI
SEYED MORTEZA

Royal Hongkun H.K.

20 M 2018 00452 25/01/2018 ALEXANDRU GABRIEL TRIFU Târgoveţii de odinioară

21 M 2018 00453 25/01/2018 CRISTIAN LUPESCU The Change Hub



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/01/2018

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 00454 25/01/2018 S.C. DISCRET C.D.I. S.R.L. DISCRET C.D.I.

23 M 2018 00455 25/01/2018 BOGDAN BOCŞE
COSMIN NICULA

VisageCloud

24 M 2018 00456 25/01/2018 TH JUNIOR SRL WME

25 M 2018 00458 25/01/2018 CRISTIAN FLORIN BABAN Monstrii Sacri

26 M 2018 00459 25/01/2018 ANDREEA CIORTEA NO!HAI

27 M 2018 00460 25/01/2018 TH JUNIOR SRL WinMENTOR ENTERPRISE

28 M 2018 00461 25/01/2018 SERVICIUL DE BAZĂ PAZĂ ȘI
PROTECȚIE SRL

SBPP SERVICIUL DE BAZĂ
PAZĂ ŞI PROTECŢIE

29 M 2018 00462 25/01/2018 TH JUNIOR SRL WinMENTOR ...pentru
calculatoare care nu știu
contabilitate!

30 M 2018 00463 25/01/2018 SC ODOREST SRL ODOREST

31 M 2018 00464 25/01/2018 SC DIXI TRAVEL SRL dixitravel prietenul vacantelor
tale

32 M 2018 00465 25/01/2018 SIFEE ACTION SRL SYSMEP POWER OF
INSTALLATIONS

33 M 2018 00466 25/01/2018 SC F.L.M. GROUP INVEST SRL MONUK' ALL

34 M 2018 00467 25/01/2018 CPL CONCORDIA SOCIETA'
COOPERATIVA IN FORMA
ABBREVIATA CPL CONCORDIA
SOC. COOP.

CPL ROMANIA

35 M 2018 00468 25/01/2018 Merck KGaA LEDIPSA

36 M 2018 00469 25/01/2018 ORAL CARE SRL HOLLYWOOD SMILES

37 M 2018 00470 25/01/2018 ORAL CARE SRL HOLLYWOOD SMILE

38 M 2018 00471 25/01/2018 CARD AUTO SERVICE SRL NEXT DRIVE.RO Earn while
driving safely

39 M 2018 00472 25/01/2018 CREATIVE TREE LABS SRL HATEWEAR

40 M 2018 00474 25/01/2018 SC. FORCEL COM SRL CC COROANA COCOŞULUI

41 M 2018 00475 25/01/2018 SC. FORCEL COM SRL CABANA POIANA SECUILOR
De dragul munţilor

42 M 2018 00476 25/01/2018 CATĂLIN POPESCU MERINDE ŢĂRĂNEŞTI

43 M 2018 00477 25/01/2018 TREND LAND SRL TREND LAND

44 M 2018 00479 25/01/2018 LA CASA RISTORANTE
PIZZERIA PANE DOLCE SRL

SHIFT GREEN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
45 M 2018 00480 25/01/2018 LA CASA RISTORANTE

PIZZERIA PANE DOLCE SRL
SHIFT ON GREEN

46 M 2018 00481 25/01/2018 OVIDIU BOTA KK

47 M 2018 00482 25/01/2018 CLUB SPORTIV
UNIVERSITATEA CRAIOVA

FOTBAL CLUB
UNIVERSITATEA CRAIOVA
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(210) M 2017 08368
(151) 25/01/2018
(732) EDITURA CUVANTUL SRL, BLD.

UNIRII NR. 45, BL. E3, SC. 4, ET. 8,
AP. 141, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030119, ROMANIA

(540)

Cuvântul

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.11.02; 26.11.08

(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 (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen și
pentru artiști, pensule, material didactic și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.

───────

(210) M 2018 00077
(151) 25/01/2018
(732) MINISTERUL AFACERILOR

EXTERNE, ALEEA ALEXANDRU
NR. 31, SECTOR 1 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

romania2019.eu Romanian
Presidency of the Council

of the European Union

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.09; 24.07.23; 27.07.11; 01.01.01;
01.01.16

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

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
papetărie, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 00078
(151) 25/01/2018
(732) MINISTERUL AFACERILOR

EXTERNE, ALEEA ALEXANDRU
NR. 31, SECTOR 1 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

romania 2019.eu

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.09; 27.07.11; 24.07.23

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

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
papetărie, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
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material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 00311
(151) 25/01/2018
(732) ARMINA ELENA SIRBU, STR.

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

(540)

by ARMINA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07

(591) Culori revendicate:verde
(Hex=#74BF46); roşu (Hex=#EF4C24)

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

16. Cărţi, cărţi educative (tipărituri).
41. Cursuri de formare, organizare de
cursuri, furnizare de cursuri educaţionale,
servicii educative pentru adulţi, servicii
educative în materie de instruire vocaţională,
servicii educative pentru adulţi în domeniul
managementului, servicii educative online prin
baze de date informatice, internet sau extranet.

───────

(210) M 2018 00434
(151) 25/01/2018
(732) S.C. BARLOGU LUI URSACHE

S.R.L., STR. SCOALEI NR. 49,
JUDEȚUL 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)
Despre tine, despre casa ta

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00437
(151) 25/01/2018
(732) SC MANIA TIFFANY FASHION

SRL, BDUL. ŞTIRBEI VODĂ NR.
31, BL. A4, SC. 1, ET. 9, AP. 56,
JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
FAKINO

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00439
(151) 25/01/2018
(732) S.C. FITTERMAN PHARMA

S.R.L., STR. MOARA DE FOC
NR. 35, JUDEȚUL 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)

UVACTIV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 199C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, produse sanitare de
uz medical, substanțe dietetice de uz medical,
suplimente dietetice destinate tratamentului
simptomelor infecțiilor urinare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00440
(151) 25/01/2018
(732) SC NICOLMIT SRL, COMUNA

ARBORE NR. 4, JUDEȚUL
SUCEAVA, SAT ARBORE,
SUCEAVA, 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)

RAMIRO

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 00441
(151) 25/01/2018
(732) SC PRUTUL SA, STR. ANA

IPATESCU NR. 12, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800223,
ROMANIA

(540)
SPORNIC MASTER CHEF

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────
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(210) M 2018 00442
(151) 25/01/2018
(732) SC MATHIAS CAFÉ SRL, PIAȚA

GEORGE ENESCU NR. 9, AP. 1,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Opus 9

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

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

43. Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00443
(151) 25/01/2018
(732) SC PRUTUL SA, STR. ANA

IPATESCU NR. 12, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800223,
ROMANIA

(540)
MASTER CHEF ULEI DE

FLOAREA SOARELUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,

uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2018 00444
(151) 25/01/2018
(732) SC TRENCADIS CORP SRL,

STR. MĂRGEANULUI NR. 3D,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LANDERA

(531) Clasificare Viena: 01.03.01; 07.01.24;
26.11.25; 27.05.01; 27.05.02

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

9. Software (programe), software (programe)
pentru jocuri, programe de calculator.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea în avantajul terților a produselor de
software, software pentru jocuri, programe de
calculator (cu excepția transportului) pentru a
permite acestora să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
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42. Dezvoltare software, programare și
implementare, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, furnizarea de
informații despre proiectarea și dezvoltarea de
software, de sisteme și de rețele de calculatoare,
proiectare și dezvoltare de software pentru
baze de date electronice, diagnoza problemelor
la hardware-ul de calculator folosind un
software, închirieri de calculatoare și actualizare
de software de calculator, închirieri de
calculatoare și de software de calculator,
întreținere de software de prelucrare a
datelor, închirierea și întreținerea software-
ului de computer, închirieri de hardware și
software, actualizarea programelor de calculator,
întreținerea programelor de calculator, testare
de programe de calculator, dezvoltare de
programe de calculator, modificare de programe
de calculator, scriere de programe de
calculator, proiectare de programe de calculator,
întreținerea de programe de calculator,
compilare de programe de calculator, servicii
proiectare de programe de calculator, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri pe
calculator, reparații de programe de calculator
defectuoase, cercetare referitoare la programele
pentru calculator, servicii pentru actualizarea
programelor de calculator, consultanță în
domeniul programelor de calculator, elaborare
de programe pentru calculator și întreținere de
programe informatice, elaborare de programe de
calculator pentru internet, servicii pentru scrierea
de programe de calculator, servicii de actualizare
de programe de calculator, instalare și întreținere
de programe de calculator, servicii de proiectare
de programe de calculator, implementarea de
programe de calculator în rețele, consultanță
profesională privind programele software de
calculator, servicii de analiză a programelor de
calculator, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri video
și jocuri pe calculator, creare, actualizare și
adaptare de programe de calculator, furnizarea
de informații referitoare la programe pentru
calculator, elaborare de programe pentru
calculator în domeniul telecomunicațiilor, creare
de programe de calculator pentru prelucrarea
de date, actualizare și întreținere de software și
programe de calculator, elaborare de programe
pentru calculator și proiectare de software,
servicii de consiliere tehnologică referitoare
la programe pentru calculator, elaborare de
programe de calculator pentru analize și
rapoarte comerciale, dezvoltare și elaborare
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, cercetare privind dezvoltarea de

programe și de software de calculator, prestare
de servicii de asistență online pentru utilizatorii
de programe de calculator, actualizare și
adaptare a programelor de calculator în funcție
de cerințele utilizatorilor.
45. Acordarea de licențe pentru software de
calculator, consultanță privind acordarea de
licențe pentru software de calculator.

───────

(210) M 2018 00445
(151) 25/01/2018
(732) SOSA ANDREI MANUEL, STR.

CORVINILOR NR. 5, ET. 5, AP. 14,
BUCUREŞTI, ROMANIA
SOSA RALUCA, STR. OBOGA,
NR. 155A, AP. 51, SECT. 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

EXPIRAT HALELE CAROL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
43. Restaurante şi 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 00446
(151) 25/01/2018
(732) MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU,

STR. DIONISIE LUPU NR. 56, ET.
4, AP. 12, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA-LORENA STOIAN, STR.
BABA NOVAC NR. 11, BL. G17,
SC. 1, ET. 2, AP. 10, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
STOIAN PREDOIU TAX

(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 00447
(151) 25/01/2018
(732) DANIEL-MARIAN ZUGRAVU, STR.

PRUNULUI NR. 2, JUD. SUCEAVA,
LOCALITATEA PLOPENI, SALCEA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ApiZUG îndulcește-ți viața

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 03.13.24;
03.13.25; 27.03.01; 27.03.02; 24.07.01;
24.07.23

(591) Culori revendicate:galben, maro,
albastru, roșu

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, bomboane nemedicinale
cu miere, miere cu plante aromatice pentru
alimentație umană, dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere, preparate din cereale acoperite
cu zahăr și miere.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00448
(151) 25/01/2018
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

S.A., BD-UL MĂRĂŞTI NR.
65-67, ROMEXPO, INTRAREA
D, PAVILION T, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TAXI DON TITI

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2018 00449
(151) 25/01/2018
(732) SC SMARTBRAND SRL, STR.

AMMAN NR. 4, BL. 4, SC. A, ET. 5,
AP. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Pachețelul pentru Școală
by Școala de Nutriție

și Stil de Viață Sănătos

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

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

───────

(210) M 2018 00450
(151) 25/01/2018
(732) MAHMOUD ZADEH SISTANI

SEYED MORTEZA, STR. VILA
ANA NR. 3, COMUNA AFUMAŢI,
JUDEŢUL ILFOV, SAT AFUMAŢI,
ROMANIA

(540)

HC HOME CARE

(531) Clasificare Viena: 07.03.11; 07.01.24;
24.03.07; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.22;
26.01.18

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

21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 00451
(151) 25/01/2018
(732) MAHMOUD ZADEH SISTANI

SEYED MORTEZA, STR. VILA
ANA NR. 3, COMUNA AFUMAŢI,
JUDEŢUL ILFOV, SAT AFUMAŢI,
ROMANIA

(540)

Royal Hongkun H.K.

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 24.09.01;
24.09.05; 27.05.01; 27.05.02

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

21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 27.05.01;
27.05.02

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terților a produselor de uz casnic
din sticlă, ceramică și porțelan (cu excepția
transportului) permițând consumatorilor să le
cumpere comod, servicii de import.

Se invocă: prioritate de expoziţie nr.001 din 
20.11.2017 şi ţara RO, având starea acceptată
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sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terților a produselor de uz casnic
din sticlă, ceramică și porțelan (cu excepția
transportului) permițând consumatorilor să le
cumpere comod, servicii de import.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 00452
(151) 25/01/2018
(732) ALEXANDRU GABRIEL TRIFU,

STR. VANATORULUI NR. 6A, JUD.
IALOMIŢA, MILOSESTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)
Târgoveţii de odinioară

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 00453
(151) 25/01/2018
(732) CRISTIAN LUPESCU, STR.

DEALUL-TUGULEA NR. 38-40,
BL. 13, SC. 1, AP. 18, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

The Change Hub

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.11

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

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

───────

(210) M 2018 00454
(151) 25/01/2018
(732) S.C. DISCRET C.D.I. S.R.L., STR.

POIANA NR. 3, BL. 46, ET. 3, AP.
22, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) GREAVU DOINA MARIANA, STR.
C. NOICA BL. 2, AP. 21, SIBIU,
550169, SB, ROMANIA

(540)

DISCRET C.D.I.

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16;
24.03.13

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

45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurlor
şi indivizilor.

───────
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(210) M 2018 00455
(151) 25/01/2018
(732) BOGDAN BOCŞE, STR. BIHOR

NR. 30, ET. 2, AP. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
COSMIN NICULA, STR.
ALEXANDRU OBREGIA NR. 2, BL.
R5, SC. A, ET. 8, AP. 34, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VisageCloud

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 02.01.01; 01.13.02

(591) Culori revendicate:magenta, bleu, alb
(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.

───────

(210) M 2018 00456
(151) 25/01/2018
(732) TH JUNIOR SRL, ŞOS.

NAŢIONALĂ NR. 18-20, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700415, ROMANIA

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

(540)

WME

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

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis, albastru deschis, galben, negru

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

9. Case de marcat, unităţi centrale de
procesare (procesoare), cipuri (circuite
integrate), compact discuri (audio-video),
compact discuri (memorie doar citire), tastaturi
de computer, dispozitive de memorie pentru
computere, programe înregistrare operate
pe computere, dispozitive periferice pentru
computer, programe pentru computer (software
descarcăbil), software înregistrat pentru
computere, computere, unităţi de disc pentru
computere, fişiere de imagine descărcabile,
publicaţii electronice descărcabile, aparate de
intercomunicare interfeţe pentru computere,
maşini de facturare, microprocesoare, monitoare
(hardware computere), monitoare (programe de
computer), imprimate folosite cu computerele,
programe (jocuri pentru computer), memorie
flash usb.
16. Broşuri, calendare, grafice, diagrame,
reprezentări grafice, litere (caractere),
prospecte, publicaţii tipărite.
35. Contabilitate, întocmirea extraselor de
cont, procesarea administrativă a ordinelor
de comanda (lucrări de birou), asistenţă în/
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pentru managementul afacerilor (comerciale),
consultanţă profesională în afaceri /
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor şi consultaţă de organizare,
consultanţă pentru organizarea afacerii,
asistenţă de management comercial şi/sau
industrial, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
baze de date computerizate (compilarea /
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate), intermedieri căutari de date în
fişiere de computer, management computerizat
al fişierelor, facturare, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor.
38. Comunicarea cu terminale de computere,
transmisia asistată de computer a mesajelor
şi imaginilor, furnizarea accesului la bazele de
date, transmisia de fişiere digitale.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor( instruire),
servicii de instruire, publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, predare în învăţământ,
compunerea textelor, altele decât textele
publicitare, scrierea textelor, altele decât textele
publicitare.

42. Programare computerizată, duplicarea
programelor de computer, consultanţă de
software computerizat, design de software
pentru computer, instalarea de software
pentru computere, mentenanţa software-
urilor de computer, analiza software-ului de
computer, design pentru sistemele de computer,
consultanţă în software de computer, conversia
datelor pentru programe de calculator şi date
(nu convertire fizică), digitalizarea documentelor
(scanare), instalarea software-ului computerizat,
închiriere a software-ului de computer, design de
software pentru computer, închirierea software-
urilor de computer, actualizarea software-ului de
computer.

───────

(210) M 2018 00458
(151) 25/01/2018
(732) CRISTIAN FLORIN BABAN, STR.

ANASTASIE PANU NR. 21, BL.
7NOIEMBRIE, SC. B, ET. 7, AP.
34, JUD. IAŞI, IAŞI, 500022, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Monstrii Sacri

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

41. Educaţie, instruire, activităţi culturale.
───────

(210) M 2018 00459
(151) 25/01/2018
(732) ANDREEA CIORTEA, STR.

ANATOLE FRANCE NR. 32, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550227, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS, STR.
ȘOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6., SIBIU, 550311, ROMANIA

(540)

NO!HAI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.17.04

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

14. Metale preţioase, bijuterii din metale
preţioase, pietre semipreţioase, pietre artificiale
(preţioase sau semipreţioase), articole de
bijuterie cu pietre ornamentale, ornamente
din sau placate cu metale preţioase sau
semipreţioase sau pietre, sau imitaţii ale
acestora, pietre preţioase, perle şi metale
preţioase şi imitaţii ale acestora, articole
semifinisate din pietre preţioase utilizate în
producţia de bijuterii, piese şi accesorii pentru
bijuterii.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, sacoşe
şi articole pentru ambalare, împachetare şi
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
accesorii pentru scriere (papetărie), articole
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de papetărie şi accesorii educative (materiale
didactice cu excepţia aparatelor).
18. Umbrele şi parasolare, bastoane, genţi,
bagaje, pungi, portofele.
25. Îmbrăcăminte, articole de încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, curele
(accesorii vestimentare).
35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor cu amanuntul de
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod , organizare şi realizare
de evenimente promoţionale, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, publicitate online, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, închiriere de spaţiu publicitar
online, publicitate, inclusiv publicitatea online
în reţele informatice, realizare de târguri şi
expoziţii virtuale online, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genţi de mână, organizarea de expoziţii în
scopuri publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, formare în domeniul
designului (instruire), servicii educaţionale în
domeniul designului, organizare de activităţi
didactice, organizarea de programe didactice,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
cursurile profesionale, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de evenimente sportive şi
culturale comunitare, prezentare de evenimente
de divertisment în direct, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, organizarea de parade de modă pentru
amuzament, furnizarea de instruire online,
publicarea de materiale multimedia online,
instruire în fotografie, servicii ale unui fotograf,
producţie audio şi video şi fotografie, servicii de

expoziţii de artă, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de conferinte, expoziţii şi
concursuri (cu scop cultural şi educativ).
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
design de bijuterii, design de produs, design
pentru magazine, design artistic comercial,
design de ambalaje, stilism (design industrial),
design artistic industrial, servicii de design textil,
servicii de design industrial, design vestimentar
pentru terţi, artă grafică şi design, servicii
tehnologice privind designul, servicii de design
vestimentar, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, design şi
dezvoltare de produs, servicii de design de
brand, servicii de design de încălţăminte, servicii
de design de bijuterii, design de accesorii
de modă, design de articole de porţelan,
consultanţă în materie de design, design pentru
ceasuri de mână, design de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de analiză a designului
de produs, evaluare a designului de produs,
servicii de consultanţă în design vestimentar,
furnizare de informaţii despre servicii de design
vestimentar, servicii de design arhitectural pentru
expoziţii.

───────

(210) M 2018 00460
(151) 25/01/2018
(732) TH JUNIOR SRL, ŞOS.

NAŢIONALĂ NR. 18-20, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700415, ROMANIA

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

(540)

WinMENTOR ENTERPRISE

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

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, albastru închis, galben, negru,
gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Case de marcat, unităţi centrale de
procesare (procesoare), cipuri (circuite
integrate), compact discuri (audio-video),
compact discuri (memorie doar citire), tastaturi
de computer, dispozitive de memorie pentru
computere, programe înregistrare operate
pe computere, dispozitive periferice pentru
computer, programe pentru computer [software
descărcabil], Software înregistrat pentru
computere, computere,unităţi de disc pentru
computere, fişiere de imagine descărcabile,
publicaţii electronice descărcabile, aparate de
intercomunicare interfeţe pentru computere,
maşini de facturare, microprocesoare, monitoare
(hardware computere), monitoare (programe de
computer), imprimate folosite cu computerele,
programe (jocuri pentru computer), memorie
flash USB.
16. Broşuri, calendare, grafice, diagrame,
reprezentări grafice, litere (caractere),
prospecte, publicaţii tipărite.
35. Contabilitate, întocmirea extraselor de
cont, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă (lucrări de birou), asistenţă în/
pentru managementul afacerilor comerciale,
consultanţă profesională în afaceri/pentru
managementul afacerilor, managementul
afacerilor şi consultaţă de organizare,
consultanţă pentru organizarea afacerii,
asistenţă de management comercial şi/sau
industrial, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru
retail, compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, baze de date computerizate
(compilarea /sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate), intermedieri căutări
de date în fişiere de computer, management
computerizat al fişierelor, facturare, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor.
38. Comunicarea cu terminale de computere,
transmisia asistată de computer a mesajelor
şi imaginilor, furnizarea accesului la bazele de
date, transmisia de fişiere digitale.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor (instruire),
servicii de instruire, publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, predare în învăţământ,
compunerea textelor, altele decât textele
publicitare, scrierea textelor, altele decât textele
publicitare.
42. Programare computerizată, duplicarea
programelor de computer, consultanţă de
software computerizat, design de software
pentru computer, instalarea de software
pentru computere, mentenanţa software-
urilor de computer, actualizarea software-

urilor de computer, analiza software-ului de
computer, design pentru sistemele de computer,
consultanţă în software de computer, conversia
datelor pentru programe de calculator şi date
(nu convertire fizică), digitalizarea documentelor
(scanare), instalarea software-ului computerizat,
închiriere a software-ului de computer.

───────

(210) M 2018 00461
(151) 25/01/2018
(732) SERVICIUL DE BAZĂ PAZĂ ȘI

PROTECȚIE SRL, STR. FLORILOR
NR. 4, BL. B2, ET. P, CAMERA 21,
JUD. GORJ, ROVINARI, GORJ,
ROMANIA

(540)

SBPP SERVICIUL DE
BAZĂ PAZĂ ŞI PROTECŢIE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 09.01.10; 24.01.09; 03.07.01;
03.07.16; 03.07.24; 24.01.18; 24.09.08

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#141414), albastru
(HEX=#005398), deschis
(HEX=#1cacee), alb (HEX=#FFFFFF),
negru (HEX=#000000), gri
(HEX=#a4a4a4)

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

45. Servicii de pază și protecție, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii de pază pentru
infrastructuri.

───────
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(210) M 2018 00462
(151) 25/01/2018
(732) TH JUNIOR SRL, ŞOS.

NAŢIONALĂ NR. 18-20, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700415, ROMANIA

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

(540)

WinMENTOR ...pentru
calculatoare care nu

știu contabilitate!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.07; 26.11.08

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

clase:
9. Case de marcat, unităţi centrale de
procesare (procesoare), cipuri (circuite
integrate), compact discuri (audio-video),
compact discuri (memorie doar citire), tastaturi
de computer, dispozitive de memorie pentru
computere, programe înregistrare operate
pe computere, dispozitive periferice pentru
computer, programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, computere, unităţi de disc pentru
computere, fişiere de imagine descărcabile,
publicaţii electronice descărcabile, aparate de
intercomunicare interfeţe pentru computere,
maşini de facturare, microprocesoare, monitoare
(hardware computere), monitoare (programe de
computer), imprimate folosite cu computerele,
programe (jocuri pentru computer), memorie
flash USB.
16. Broşuri, calendare, grafice, diagrame,
reprezentări grafice, litere (caractere),
prospecte, publicaţii tipărite.

35. Contabilitate, întocmirea extraselor de
cont, procesarea administrativă a ordinelor de
comandă, asistenţă în/ pentru managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri /
pentru managementul afacerilor comerciale,
managementul afacerilor şi consultaţă de
organizare, consultanţă pentru organizarea
afacerii, asistenţă de management comercial
şi/sau industrial, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
baze de date computerizate (compilarea /
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate), intermedieri căutări de date în
fişiere de computer, management computerizat
al fişierelor, facturare, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor.
38. Comunicarea cu terminale de computere,
transmisia asistată de computer a mesajelor
şi imaginilor, furnizarea accesului la bazele de
date, transmisia de fişiere digitale.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor (inclusiv
instruire), servicii de instruire, publicarea textelor,
altele decât textele publicitare, predare în
învăţământ, compunerea textelor, altele decât
textele publicitare, scrierea textelor, altele decât
textele publicitare.
42. Programare computerizată, duplicarea
programelor de computer, consultanţă de
software computerizat, design de software
pentru computer, Instalarea de software
pentru computere, mentenanţa software-
urilor de computer, actualizarea software-
urilor de computer, analiza software-ului de
computer, design pentru sistemele de computer,
consultanţă în software de computer, conversia
datelor pentru programe de calculator şi date
(nu convertire fizică), digitalizarea documentelor
(scanare), instalarea software-ului computerizat,
închiriere a software-ului de computer, design de
software pentru computer, închirierea software-
urilor de computer, actualizarea software-ului de
computer.

───────
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(210) M 2018 00463
(151) 25/01/2018
(732) SC ODOREST SRL, STR.

BUDVAR NR. 53, JUD. HARGHITA,
COVASNA, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089

(540)

ODOREST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
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 şi
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, malţ.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou
prezentare produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzare, informaţii pentru
afaceri, prezentarea şi vânzarea de produse în
magazine proprii‚ prezentarea produselor prin
toate mijloacele pentru vânzarea cu amănuntul
pentru terţi, Regruparea engross şi en-detail
în avantajul terţilor a unei varietăţi de bunuri,
permiţând în mod convenabil consumatorilor să
vadă şi să cumpere, în magazine, la standuri sau
pe bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
marfurilor, depozitarea marfurilor, organizare
de călătorii. distribuirea (livrarea) de produse
(transport), ambalarea de produse, livrarea de
produse (transport), inchirierea de depozite,
servicii de depozitare (inmagazinare), servicii de
expeditie, servicii de expediere.

───────

(210) M 2018 00464
(151) 25/01/2018
(732) SC DIXI TRAVEL SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
5, ET. 1, AXELE B1/2-D, STÂLPII
7 ½-8, CAMERA 1B, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

dixitravel prietenul
vacantelor tale
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.06

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentaţie publică, restaurant,
bar, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii prestate de cluburi de noapte
(furnizare de produse alimentare).

───────

(210) M 2018 00465
(151) 25/01/2018
(732) SIFEE ACTION SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 11, JUDEȚUL SIBIU,
SELIMBAR, 557260, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)

SYSMEP POWER
OF INSTALLATIONS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.02.07; 26.02.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
gri, alb

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

35. Gestiunea afacerilor, publicitate,
administrație comercială, lucrări de birou,
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la NISA).
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la NISA)
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, servicii în domeniile
ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi
proiectarea aferente, servicii de analiză și

cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

───────

(210) M 2018 00466
(151) 25/01/2018
(732) SC F.L.M. GROUP INVEST SRL,

STR. IACOB NEGRUZZI NR. 39,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011093,
ROMANIA

(540)
MONUK' ALL

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

5. Dezinfectante (de uz medical), produse
igienice pentru uz medical.

───────

(210) M 2018 00467
(151) 25/01/2018
(732) CPL CONCORDIA SOCIETA'

COOPERATIVA IN FORMA
ABBREVIATA CPL CONCORDIA
SOC. COOP., VIA ACHILLE
GRANDI, 39, 41033 , CONCORDIA
SULLA SECCHIA (MO), ITALIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CPL ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.13.25

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

39. Distribuţie de combustibili şi carburanţi
gazoşi (transport).

───────

Se invocă: prioritatea de expoziţie 
nr.302017000087772 din 26.07.2017 şi ţara 
IT, având starea acceptată
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(210) M 2018 00468
(151) 25/01/2018
(732) Merck KGaA, FRANKFURTER

STR. 250, 64293, DARMSTADT ,
GERMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LEDIPSA

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

5. Preparate/produse farmaceutice.
───────

(210) M 2018 00469
(151) 25/01/2018
(732) ORAL CARE SRL, EROII

SANITARI NR. 65, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HOLLYWOOD SMILES

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2018 00470
(151) 25/01/2018
(732) ORAL CARE SRL, EROII

SANITARI NR. 65, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HOLLYWOOD SMILE

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2018 00471
(151) 25/01/2018
(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 Earn
while driving safely

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 25.01.19;
14.05.01; 14.05.19; 15.07.09; 27.03.15

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

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

4. Combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare), lubrifianţi.
16. Carduri (tipărituri), etichete autocolante,
pliante, tipărituri, broşuri, diagrame, publicaţii
tipărite.
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
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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 benzina pentru
autovehicule, statii de service (alimentare cu
carburant şi întreţ inere), reparaţii.
39. Servicii de asistenţă rutieră (transport),
transport, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 00472
(151) 25/01/2018
(732) CREATIVE TREE LABS SRL,

STR. INTRAREA GHEORGHE
SIMIONESCU NR. 19, ET. 5,
AP.28, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HATEWEAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03

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

25. Îmbrăcăminte, tricouri, tricouri polo, tricouri
imprimante, tricouri tip polo, tricouri sportive
fără mâneci, tricouri cu mânecă scurtă, tricouri
cu mânecă scurtă sau lungă, şepci sportive,
hanorace cu glugă, hanorace (îmbrăcăminte).
40. Imprimarea tricourilor.
42. Proiectare de logotipuri pentru tricouri.

───────

(210) M 2018 00474
(151) 25/01/2018
(732) SC. FORCEL COM SRL, STR.

EROILOR NR. 42, JUDEŢUL
BRAŞOV, PREDEAL, 505300,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CC COROANA COCOŞULUI

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 03.07.03; 03.07.25; 24.09.10;
24.09.02; 26.02.07; 26.11.12

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

clase:
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, gestionarea afacerilor comerciale în
domeniul turismului, administraţie comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, activităţi de divertisment
organizate în cadrul sejurului/cazărilor, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de cazare în hoteluri,
moteluri, campinguri, pensiuni.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni şi animale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni şi animale
pe perioada sejururilor, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor.

───────
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(210) M 2018 00475
(151) 25/01/2018
(732) SC. FORCEL COM SRL, STR.

EROILOR NR. 42, JUDEŢUL
BRAŞOV, PREDEAL, 505300,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CABANA POIANA SECUILOR
De dragul munţilor

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 02.01.15;
02.01.30; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.08;
26.11.25; 26.03.02; 26.03.16; 14.07.01;
05.05.23; 14.07.01; 05.05.23

(591) Culori revendicate:galben, maro
deschis, maro închis, verde

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

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, gestionarea afacerilor comerciale în
domeniul turismului, administraţie comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, activităţi de divertisment
organizate în cadrul sejurului/cazărilor, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare în
hoteluri, moteluri, campinguri, pensiuni., hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică şi de vacanţă.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni şi animale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni şi animale
pe perioada sejururilor, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor.

───────

(210) M 2018 00476
(151) 25/01/2018
(732) CATĂLIN POPESCU, STR. CALEA

VĂCĂREŞTI NR. 308, BL. 1, SC.
1, ET. 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040064, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MERINDE ŢĂRĂNEŞTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
09.01.09; 01.15.05; 13.03.02

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate congelate,
uscate şi gatite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────
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(210) M 2018 00477
(151) 25/01/2018
(732) TREND LAND SRL, ŞOS

BARNOVA NR. 40E, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU,
NR.1, ET.2, AP.6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021403,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TREND LAND

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 09.05.16;
09.05.25; 09.03.25; 11.07.03

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00479
(151) 25/01/2018
(732) LA CASA RISTORANTE PIZZERIA

PANE DOLCE SRL, STR.
LUNCII NR. 19, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400633, CLUJ,
ROMANIA

(540)
SHIFT GREEN

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

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

(210) M 2018 00480
(151) 25/01/2018
(732) LA CASA RISTORANTE PIZZERIA

PANE DOLCE SRL, STR.
LUNCII NR. 19, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400633, CLUJ,
ROMANIA

(540)
SHIFT ON GREEN

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

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

(210) M 2018 00481
(151) 25/01/2018
(732) OVIDIU BOTA, STR. STEJARULUI

NR. 32, CARTIERUL WESTFIELD,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, 310495,
ARAD, ROMANIA

(540)

KK

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.14;
27.05.22

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

41. Cursuri de arte marțiale, pregătire în arte
marțiale, predarea artelor marțiale chinezești,
servicii sportive și recreative, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de
antrenament pentru activități sportive, servicii
de consultanță referitoare la organizarea de
manifestări sportive, servicii de divertisment sub
forma de evenimente sportive, Servicii furnizate
de cluburi sportive, servicii sportive, servicii
pentru parcuri sportive.

───────
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(210) M 2018 00482
(151) 25/01/2018
(732) CLUB SPORTIV UNIVERSITATEA

CRAIOVA , STR. GHEORGHE
DOJA NR. 2, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)
FOTBAL CLUB

UNIVERSITATEA CRAIOVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────



Erată

Referitor la depozitulM2017/05546, publicat în data de
04/09/2017, marca combinata aferenta depozitului sus
mentionat este:


