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Cereri Mărci publicate în 01/08/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04872 25/07/2018 ZOLTAN BARTA TRANSILVANIA OBSTACLE

RUN - TOR

2 M 2018 04873 25/07/2018 PRUTUL SA SMERENIE

3 M 2018 04874 25/07/2018 SOLCAN NIGA ELIZABETA LACTeli - Produse Traditionale
din Tara de Sus

4 M 2018 04875 25/07/2018 MARIA DANIELA DUMITRACHE Maria Palaria

5 M 2018 04876 25/07/2018 LUCIANA CIUCĂ mybeauty [LAB]

6 M 2018 04877 25/07/2018 LUCIANA CIUCĂ HUSH-HUSH

7 M 2018 04878 25/07/2018 GLAD-AUREL VARGA AOA ARAD OPEN AIR
FESTIVAL

8 M 2018 04879 25/07/2018 SC BIOPLANT SRL VEGETERRA

9 M 2018 04880 25/07/2018 AMADOT CONCEPT SRL C'iel

10 M 2018 04881 25/07/2018 SC LACTO FOOD SRL MUUZA

11 M 2018 04882 25/07/2018 SC LACTO FOOD SRL naturesa

12 M 2018 04883 25/07/2018 HEXAGON STRUCTURES SRL HEXAGON

13 M 2018 04884 25/07/2018 EL-CAR S.R.L. EL CAR Soluţii complete pentru
ridicări şi ancorări

14 M 2018 04885 25/07/2018 FABRICA DE CAFEA BUNA
SRL

CAIMAK

15 M 2018 04886 25/07/2018 FABRICA DE CAFEA BUNA
SRL

CONTEGO

16 M 2018 04887 25/07/2018 CRISTIAN- ADORIAN IGNUŢA
IOAN- SERGIU COLTAN
TIBERIUS- PETRE SIMU
VLAD- ADRIAN MORAR

ADLV AD LIBITUM VOICES

17 M 2018 04888 25/07/2018 LIVELY EVENTS SRL galeria cu flori de la Flori, la Arta

18 M 2018 04889 25/07/2018 SC CROWLEY BUSINESS SRL 7 IAȘI 7is.ro

19 M 2018 04890 25/07/2018 SC ABC EURODENT SRL ABC EURODENT

20 M 2018 04892 25/07/2018 ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ
RITUL YORK

COLEGIUL SUVERAN AL
RITULUI YORK Sovereign
College York Rite

21 M 2018 04893 25/07/2018 ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ
RITUL YORK

SĂPTĂMÂNA MASONICĂ
ROMÂNEASCĂ ROMANIAN
MASONIC WEEK
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 04894 25/07/2018 ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ

RITUL YORK
ORDINUL MASONIC AL LUI
ATHELSTAN Honor virtutis
praemium

23 M 2018 04895 25/07/2018 SC BS SPORT SRL NPI & CFU & WheyBurn

24 M 2018 04896 25/07/2018 LA CASA RISTORANTE
PIZZERIA PANE DOLCE SRL

MUSEUM RESTAURANT

25 M 2018 04897 25/07/2018 LA CASA RISTORANTE
PIZZERIA PANE DOLCE SRL

STORY RESTAURANT

26 M 2018 04898 25/07/2018 STANCIU MARIA TURISM I.I. PENSIUNEA COTISO
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(210) M 2018 04872
(151) 25/07/2018
(732) ZOLTAN BARTA, STRADA:

PRINCIPALA, NUMAR: 224A,
JUDEŢ HARGHITA, URIU, 427365,
HARGHITA, ROMANIA

(540)
TRANSILVANIA

OBSTACLE RUN - TOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 04873
(151) 25/07/2018
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)
SMERENIE

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

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

───────

(210) M 2018 04874
(151) 25/07/2018
(732) SOLCAN NIGA ELIZABETA, SAT

FRUMOSU NR. 447 G, JUDEŢ
SUCEAVA, FRUMOSU, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)
LACTeli - Produse

Traditionale din Tara de Sus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 04875
(151) 25/07/2018
(732) MARIA DANIELA DUMITRACHE,

ŞOS. PAVEL DIMITRIEVICI
KISELEFF NR. 9, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Maria Palaria

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.13; 03.07.19; 09.07.09

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 04876
(151) 25/07/2018
(732) LUCIANA CIUCĂ, DRUMUL

POTCOAVEI NR. 92 C, JUDEŢ
ILFOV, PIPERA, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

mybeauty [LAB]

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

clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 04877
(151) 25/07/2018
(732) LUCIANA CIUCĂ, DRUMUL

POTCOAVEI NR. 92 C, JUDEŢ
ILFOV, PIPERA, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HUSH-HUSH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.15

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 04878
(151) 25/07/2018
(732) GLAD-AUREL VARGA, STR.

POETULUI NR. 1C, BL. R16, ET.
1, AP. 11, JUDEȚUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, TIMIŞOARA, 300629,
ROMANIA

(540)

AOA ARAD OPEN
AIR FESTIVAL

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

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

───────

(210) M 2018 04879
(151) 25/07/2018
(732) SC BIOPLANT SRL, FN 354,

JUDEȚUL COVASNA, SÂNZIENI,
527150, COVASNA, ROMANIA

(540)
VEGETERRA

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

31. Fructe și legume proaspete.
───────

(210) M 2018 04880
(151) 25/07/2018
(732) AMADOT CONCEPT SRL, STR.

MARAMURES NR. 22, AP. 6,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

C'iel

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

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 04881
(151) 25/07/2018
(732) SC LACTO FOOD SRL, STR.

ZONA INDUSTRIALĂ NR. 1,
JUDEŢUL ARAD, ŞOFRONEA,
317350, ARAD, ROMANIA

(540)

MUUZA
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(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 2995), albastru închis
(Pantone 7687), alb

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

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

───────

(210) M 2018 04882
(151) 25/07/2018
(732) SC LACTO FOOD SRL, STR.

ZONA INDUSTRIALĂ NR. 1,
JUDEŢUL ARAD, ŞOFRONEA,
317350, ARAD, ROMANIA

(540)

naturesa

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 7489), verde închis (Pantone
7734), alb

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

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

───────

(210) M 2018 04883
(151) 25/07/2018
(732) HEXAGON STRUCTURES SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 49, JUD.
CLUJ, GILAU, CLUJ, ROMANIA

(540)

HEXAGON

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.07.25; 26.05.01

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

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

───────

(210) M 2018 04884
(151) 25/07/2018
(732) EL-CAR S.R.L., STR. DRUMUL

NAŢIONAL 17 NR. 256, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, MUN.
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

EL CAR Soluţii complete
pentru ridicări şi ancorări

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 14.01.13
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(591) Culori revendicate:albastru, auriu,
negru

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.

───────

(210) M 2018 04885
(151) 25/07/2018
(732) FABRICA DE CAFEA BUNA SRL,

BLVD. REGINA ELISABETA NR.
54, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050019, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC B, ET.2, AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010588

(540)
CAIMAK

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, produse de
cofetărie, îngheţată, înlocuitori de cafea, extracte
de cafea, boabe de cafea, cafea neprajită,
esenţe de cafea, produse din cacao, preparate
din cacao, pudră de cacao, băuturi pe bază
de cacao, ciocolata, bomboane de ciocolată,
trufe din ciocolată, ciocolată lichidă, băuturi
din ciocolată, sosuri de ciocolată, glazură de
ciocolată, extracte de ciocolată, ciocolată caldă,
ceai rece, zaharuri (produse de cofetărie), zahăr
din fructe, zahăr de palmier, zahăr caramelizat,
zahăr lichid, zahăr cub, zahăr granulat, zahăr
alb, zahăr pudră, produse de cofetărie cu zahăr,
bomboane din/cu zahăr, produse de patiserie cu
zahăr, nuci acoperite cu zahăr, zaharuri (dulciuri)
altele decât cele pentru scopuri medicale,
preparate din cereale acoperite cu zahăr şi
miere, produse alimentare din zahăr pentru
prepararea unui desert, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse zaharoase, îndulcitori
naturali, glazuri şi umpluturi dulci, miere, produse
apicole (propolis pentru alimentaţia umană),
zahăr brun, zahăr neprocesat, biscuiţi, dulciuri
umplute, caramele (bomboane), bomboane
acoperite cu glazuri.

43. Servicii oferite de cafenele, cafeterii, servicii
ale barurilor şi restaurantelor, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, servirea alimentelor şi băuturilor în
restaurante şi baruri, servicii de bar, servicii de
snack-bar, servicii de informare în baruri, servicii
de baruri de vin, servicii de furnizare cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2018 04886
(151) 25/07/2018
(732) FABRICA DE CAFEA BUNA SRL,

BLVD. REGINA ELISABETA NR.
54, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050019, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR, 4, SC. B, ET. 2, AP. 8, SECTOR
1, 010588, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
CONTEGO

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, produse de
cofetărie, îngheţată, înlocuitori de cafea, extracte
de cafea, boabe de cafea, cafea neprajită,
esenţe de cafea, produse din cacao, preparate
din cacao, pudră de cacao, băuturi pe bază
de cacao, ciocolata, bomboane de ciocolată,
trufe din ciocolată, ciocolată lichidă, băuturi
din ciocolată, sosuri de ciocolată, glazură de
ciocolată, extracte de ciocolată, ciocolată caldă,
ceai rece, zaharuri (produse de cofetărie), zahăr
din fructe, zahăr de palmier, zahăr caramelizat,
zahăr lichid, zahăr cub, zahăr granulat, zahăr
alb, zahăr pudră, produse de
cofetărie cu zahăr, bomboane din/cu zahăr,
produse de patiserie cu zahăr, nuci acoperite
cu zahăr, zaharuri (dulciuri) altele decât cele
pentru scopuri medicale, preparate din cereale
acoperite cu zahăr şi miere, produse alimentare
din zahăr pentru prepararea unui desert, dulciuri
(nemedicinale) sub
formă de produse zaharoase, îndulcitori naturali,
glazuri şi umpluturi dulci, miere, produse apicole
(propolis pentru alimentaţia umană), zahăr brun,
zahăr neprocesat, biscuiţi, dulciuri umplute,
caramele (bomboane), bomboane acoperite cu
glazuri.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
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băuturilor, băuturi constând în principal din sucuri
de fructe, suc de fructe pentru utilizare ca băuturi,
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de legume,
băuturi constând dintr-un amestec de sucuri de
fructe şi legume, sucuri de aloe vera, concentrate
pentru fabricarea sucurilor de fructe, concentrate
de suc de fructe, sucuri de fructe amestecate,
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de
fructe, smoothies (băuturi nealcoolice din fructe),
esenţe pentru fabricarea de băuturi nealcoolice,
nu în natura uleiurilor esenţiale, extracte
de fructe nealcoolice utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice carbogazoase.
43. Servicii oferite de cafenele, cafeterii, servicii
ale barurilor şi restaurantelor, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, servirea alimentelor şi băuturilor în
restaurante şi baruri, servicii de bar, servicii de
snack-bar, servicii de informare în baruri, servicii
de baruri de vin,
servicii de furnizare cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2018 04887
(151) 25/07/2018
(732) CRISTIAN- ADORIAN IGNUŢA

, STR. POETULUI NR. 88, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA
IOAN- SERGIU COLTAN, STR.
NICOLAE BĂLCESCU NR. 21,
JUD. MARAMURES, SEINI,
MARAMUREȘ, ROMANIA
TIBERIUS- PETRE SIMU, STR.
BISERICII ORTODOXE NR. 21, AP.
1, CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
VLAD- ADRIAN MORAR, STR.
GOVORA NR. 30, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

ADLV AD LIBITUM VOICES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de divertisment
prestate de artişti interpreţi.

───────
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(210) M 2018 04888
(151) 25/07/2018
(732) LIVELY EVENTS SRL, STR. HENRI

BARBUSSE NR. 84, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, 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)

galeria cu flori de
la Flori, la Arta

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.05.01; 05.05.20; 05.05.21

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

clase:
31. Cereale și semințe crude și neprocesate,
plante și flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare, plante aromatice proaspete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii de agricultură, horticultură și de
silvicultură.

───────

(210) M 2018 04889
(151) 25/07/2018
(732) SC CROWLEY BUSINESS

SRL, SAT CUCUTENI NR. 1,
CORPUL C3 -MAGAZIE, JUD. IAȘI,
LEȚCANI, IAȘI, ROMANIA

(540)

7 IAȘI 7is.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 27.05.12; 27.07.17

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2018 04890
(151) 25/07/2018
(732) SC ABC EURODENT SRL,

BDUL. 1 MAI NR. 35, SECTOR
6,, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ABC EURODENT

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de analiză
medicală referitoare la tratamentul persoanelor,
consiliere farmaceutică, servicii stomatologice,
asistență medicală.

───────

(210) M 2018 04892
(151) 25/07/2018
(732) ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ

RITUL YORK, STR. PASCANI NR.
2, ET. 1, AP. 3, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

COLEGIUL SUVERAN
AL RITULUI YORK

Sovereign College York Rite

(531) Clasificare Viena: 14.01.13; 04.05.05;
04.05.15; 02.01.01; 02.01.23; 24.13.04;
24.13.22; 24.13.25; 24.03.07; 24.01.01;
26.01.18; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:ocru, roșu, mov,
albastru

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

16. Publicații și imprimate: cărți, reviste, ziare
și periodice, articole de papetărie și de birou,
cu excepția mobilei, albume fotografice, agende,
afișe (tipărituri), gravuri fotografice, broșuri.
45. Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite pentru satisfacerea unor nevoi
individuale, servicii de caritate în sprijinul
persoanelor fizice (servicii sociale).

───────
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(210) M 2018 04893
(151) 25/07/2018
(732) ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ

RITUL YORK, STR. PASCANI NR.
2, ET. 1, AP. 3, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

SĂPTĂMÂNA MASONICĂ
ROMÂNEASCĂ ROMANIAN

MASONIC WEEK

(531) Clasificare Viena: 07.05.06; 07.05.08;
24.07.01; 24.07.23; 27.05.01; 26.01.16;
26.01.21; 29.01.15

(591) Culori revendicate:ocru, kaki, verde,
alb, albastru, galben, roșu

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

16. Publicații și imprimate: cărți, reviste, ziare
și periodice, articole de papetărie și de birou,
cu excepția mobilei, albume fotografice, agende,
afișe (tipărituri), gravuri fotografice, broșuri.
45. Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite pentru satisfacerea unor nevoi
individuale, servicii de caritate în sprijinul
persoanelor fizice (servicii sociale).

───────

(210) M 2018 04894
(151) 25/07/2018
(732) ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ

RITUL YORK, STR. PASCANI NR.
2, ET. 1, AP. 3, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ORDINUL MASONIC
AL LUI ATHELSTAN

Honor virtutis praemium

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 02.01.17;
02.01.22; 07.05.08; 07.05.10; 09.01.10;
25.07.04; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
roz, verde

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

16. Publicaţii şi imprimate: cărţi, reviste, ziare
şi periodice, articole de papetărie şi de birou,
cu excepţia mobilei, albume fotografice, agende,
afişe (tipărituri), gravuri fotografice, broşuri.
45. Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite pentru satisfacerea unor nevoi
individuale, servicii de caritate (servicii sociale)
în spijinul
persoanelor fizice (bolnavi, persoane fără
adăpost, sinistraţi, victime de orice fel).

───────
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(210) M 2018 04895
(151) 25/07/2018
(732) SC BS SPORT SRL, STR.

BÎRZAVA NR. 61, JUDEŢUL TIMIŞ,
GIROC, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, TIMIŞOARA, 300629,
ROMANIA

(540)
NPI & CFU & WheyBurn

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

1. Antioxidanţi.
5. Preparate naturale cu scop farmaceutic,
preparate cu oligoelemente pentru consumul
uman, suplimente nutritive, suplimente
alimentare cu scop medical pe bază de propolis,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de lecitină,
suplimente alimentare pe bază de glucoză,
suplimente alimentare realizate în principal din
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare pe
bază de seminţe de in, suplimente alimentare pe
bază de lăptişor de matcă, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de germeni de
grâu, preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente alimentare
pe bază de ulei de seminţe de in, băuturi pe
bază de vitamine, băuturi (suplimente dietetice),
fibre dietetice, nutraceutice utilizate ca supliment
dietetic, suplimente alimentare cu scop medical
antioxidante, substituţi alimentari sub formă
de prafuri, suplimente alimentare pe bază
de albumină, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare şi dietetice, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente nutritive pe bază
de alginat, suplimente vitaminice şi minerale.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, administrarea magazinelor.

───────

(210) M 2018 04896
(151) 25/07/2018
(732) LA CASA RISTORANTE PIZZERIA

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

(540)
MUSEUM RESTAURANT

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

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

───────

(210) M 2018 04897
(151) 25/07/2018
(732) LA CASA RISTORANTE PIZZERIA

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

(540)
STORY RESTAURANT

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

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

───────
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(210) M 2018 04898
(151) 25/07/2018
(732) STANCIU MARIA TURISM

I.I., STR. PUTINELOR NR.
66X, JUDEŢUL HUNEDOARA,
COSTEŞTI, 337327, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

PENSIUNEA COTISO

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 03.01.16;
03.01.24; 04.03.03; 27.05.01

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, restaurante pentru turiști,
restaurante (servirea mesei), cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
cazare pentru reuniuni, servicii de cazare pentru
vacanțe (cazare temporară), asigurare de spații
de cazare pentru turiști (cazare temporară),
servicii de cazare temporară (hoteluri, hosteluri,
pensiuni), cazare turistică și de vacanță.

───────
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(210) M 2018 04281
(151) 09/06/2011
(732) Apple Inc. , ONE APPLE PARK

WAY, CALIFORNIA, CUPERTINO,
95014, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET M OPROIU SRL,
STR.POPA SAVU NR.42, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
POD

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

7. Distribuitoare automate (mașini automate
pentru vânzare).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate de înregistrare, transmisie
şi/sau reproducere a sunetului, imaginilor
sau a altor date, aparate, instrumente și
materiale pentru transmiterea și/sau primirea
și/sau înregistrarea sunetului şi/sau imaginilor,
maşini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor, calculatoare, calculatoare tabletă,
terminale de calculator, dispozitive periferice
de calculatoare, hardware de calculator,
reţele de calculatoare, faxuri, roboţi telefonici,
software şi hardware de calculator pentru
recuperarea de informații pe bază de telefonie,
adaptoare, carduri pentru adaptoare, conectoare
şi drivere, cipuri RAM, memorie numai
pentru citire (ROM), aparate cu memorie cu
semiconductoare, maşini cu jocuri pe calculator,
microprocesoare, plăci de memorie, monitoare,
afişaje, tastaturi, cabluri, modemuri, imprimante,
video-telefoane, drivere pentru discuri, unităţi
centrale de procesare, dispozitive de memorie
pentru computere, dispozitive de stocare a
datelor cu semiconductoare, telefoane fără
fir, echipamente şi instrumente electronice
de comunicare, aparate şi instrumente de
telecomunicaţie, echipamente, aparate şi
instalaţii de telecomunicaţii, jocuri pentru
calculatoare şi electronice, software de
calculator şi aparate hardware de calculator
cu funcţii multimedia si interactive, plăci cu
circuite, circuite integrate, dispozitive magnetice,
optice şi electronice pentru stocarea datelor,

aparate pentru stocare de date, hard drive,
mini unităţi hard-disk de stocare, căşti duble,
căşti stereo, căşti pentru urechi, fonografe
electrice, playere, aparate stereo de înaltă
fidelitate, aparate de înregistrare şi redare
cu bandă, microfoane, playere digitale audio
şi video cu funcţii multimedia si interactive,
accesorii, componente, fitinguri şi aparatură de
testare pentru toate produsele menţionate mai
sus, aparate de recepţie radio, amplificatoare,
aparate pentru înregistrarea şi reproducerea
sunetelor, dispozitive digitale audio şi video,
aparate de înregistrare şi redare de casete
audio, aparate de înregistrare şi redare de
casete video, aparate de redare a discurilor
compacte, aparate de înregistrare si redare
de DVD-uri, aparate de înregistrare si redare
de benzi digitale audio, radiouri, mixere
audio, video si digitale, transmiţătoare radio,
aparate audio pentru autovehicule, sisteme
de poziţionare globală, aparate de navigaţie
pentru vehicule (computere de bord), aparate
fotografice, camere video, telefoane, telefoane
mobile, piese și accesorii pentru telefoane
mobile, dispozitive electronice digitale portabile
şi de buzunar pentru prelucrarea datelor,
prelucrarea informaţiilor, stocare şi afişare de
date, transmisie şi recepţie de date, transmisie
de date între calculatoare, şi software pentru
acestea, dispozitive electronice digitale de mână
şi de buzunar pentru prelucrare de date,
prelucrare de informaţii, stocare şi afişare de
date, transmisie şi recepţie de date, transmisie
de date între calculatoare, şi software pentru
acestea, aparate digitale pentru redarea muzicii
și/sau imaginilor video, aparate de redare MP3
și alte aparate de redare audio în format digital,
calculatoare de mână, asistenți personali digitali,
organizatoare electronice, carnete electronice,
dispozitive electronice digitale portabile şi
mobile pentru trimiterea şi recepţionarea de
apeluri telefonice, faxuri, poştă electronică,
înregistrări video, mesaje instant, muzică,
înregistrări audiovizuale şi alte lucrări multimedia
şi alte tipuri de date digitale, sisteme de
poziţionare globală (GPS), telefoane, dispozitive
electronice digitale portabile şi mobile pentru
trimiterea şi recepţionarea de apeluri telefonice,
faxuri, poştă electronică şi alte date digitale,
software de calculator, programe de calculator,
programe de calculator preînregistrate pentru
gestionarea informaţiilor personale, software
pentru gestionarea bazei de date, software
pentru recunoaşterea caracterelor, software
pentru gestionarea telefoanelor, software pentru
poșta electronică și pentru mesagerie, software
pentru pagere, software pentru telefoane mobile,
software de sincronizare a bazelor de date,
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programe de calculator pentru accesarea,
răsfoirea meniului și căutarea în baze de date
online, software de calculator pentru folosirea
cu serviciile de abonare la programele muzicale
online, software ce permite utilizatorilor să
redea și să programeze conținut de muzică,
audio, video, text și multimedia legat de
divertisment, software care conţine înregistrări
audio, conţinut audio, video, text și multimedia
legat de divertisment, software de calculator
și firmware pentru operarea programelor de
sistem, programe de sincronizare a datelor
și programe de instrumente de dezvoltare
de aplicaţii pentru calculatoare personale
și de buzunar, șoftware de calculator
pentru autorizarea, descărcarea, transmiterea,
recepţionarea, editarea, extragerea, codificarea,
decodificarea, afişarea, stocarea şi organizarea
de texte, grafice, imagini şi publicaţii electronice,
hardware şi software de calculator pentru
furnizare de comunicaţii telefonice integrate
cu reţele computerizate de informaţie globală,
dispozitive electronice portabile pentru recepţia,
stocarea și/sau transmisia de date și
mesaje, precum și dispozitive electronice
care permit utilizatorului să urmărească sau
să gestioneze informaţiile personale, software
pentru redirecţionarea mesajelor, software de
calculator pentru sincronizarea de date între o
staţie sau un dispozitiv la distanţă şi o staţie
sau un dispozitiv fixat sau la distanţă, aparatură
şi instrumente pentru producerea de efecte
sonore (software de calculator), generatoare
electronice de ton (software de calculator),
software de calculator pentru utilizarea spaţiului
de lucru, software pentru protecţia ecranului,
software pentru detectarea, eradicarea și
prevenirea viruşilor de calculator, software
pentru codificarea datelor, software pentru
analizarea și recuperarea datelor, software de
calculator pentru salvarea automată a sistemelor
de calculator, procesare de date, stocare de
date, administrare de fişiere și gestionarea
bazelor de date, software pentru telecomunicaţii
și comunicaţii prin intermediul reţelelor de
comunicaţii locale sau globale, inclusiv internet,
intranet, extranet, televiziune, comunicaţii
mobile, reţele de satelit si celulare, software
pentru crearea și livrarea de felicitări electronice,
mesaje și postă electronică, software pentru
design, creare, publicare și găzduire de pagini
de internet, software pentru accesul la reţele
de comunicaţii inclusiv internetul, echipament
de calculator pentru utilizare cu toate produsele
menţionate anterior, suporturi magnetice de
înregistrare, medii de stocare computerizate
neînregistrate, materiale pentru memorare
de date magnetice, optice şi electronice,

cipuri, discuri si benzi conţinând programe
informatice sau software destinate înregistrării
acestora, discuri compacte (care pot fi doar
citite), baterii, baterii reîncărcabile, încărcătoare,
încărcătoare pentru baterii electrice, niciunele
din produsele susmenţionate nu sunt hardware şi
software pentru prelucrarea semnalelor digitale,
folosite la prelucrarea semnalelor audio pentru
instrumente muzicale reale sau virtuale, discuri
de înregistrare, mecanisme pentru aparate
acţionate prin introducerea unei monede, maşini
înregistratoare de încasat, extinctoare, aparate
pentru descărcarea de înregistrări audio si
video cuprinzând muzică, comedii, drame, filme
de acţiune, aventuri și/sau animaţie, publicaţii
electronice care pot fi descărcate sub formă de
cărţi, jocuri, broşuri, buletine de ştiri, jurnale,
reviste şi periodice despre o gamă variată de
subiecte de interes general, fonturi, forme de
litere si caractere, modele si simboluri sub
forma de date înregistrate, manuale de utilizator
în formă citibilă electronic, citibilă de maşină
sau citibilă de calculator pentru folosirea cu, şi
vândute ca o unitate cu toate produsele mai sus
menţionate, discuri de vinil preînregistrate, benzi
audio, benzi audio-video, casete audio-video,
discuri audio-video, casete audio comercializate
împreună cu broşuri, înregistrări audio, video
şi de date, discuri digitale universale, suporturi
de mouse, huse și carcase adaptate sau
proiectate pentru stocarea de camere şi/sau
camere video, carcase pentru telefoane mobile,
etuiuri pentru telefoane mobile, etuiuri pentru
telefoane mobile din piele sau imitaţie de piele,
carcase de telefoane mobile din pânză sau
material textil, genţi (huse) şi cutii adaptate
sau formate pentru a conţine muzică digitală
şi/sau playere video, computere personale de
buzunar, asistenţi personali digitali, agende
electronice şi carneţele electronice, carcase,
curele, suporturi, banderole, curele şi clipsuri
pentru dispozitive electronice digitale portabile
şi manuale pentru înregistrarea, organizarea,
transmiterea, manipularea și revizuirea textelor,
datelor, materialelor audio, imaginilor și fișierelor
video, a poştei electronice pe internet şi/sau
a altor date la unul sau mai multe dispozitive
electronice portabile de la un depozit de date
pe sau asociat cu un calculator personal sau un
server, materiale instructive referitoare la cele
mai sus menționate (material didactic), suporturi
pentru discuri de calculator, aparate electronice
cu funcţii multimedia pentru folosirea cu toate
produsele menţionate (nefiind hardware şi
software pentru prelucrarea semnalelor digitale,
folosite la prelucrarea semnalelor audio pentru
instrumente muzicale reale sau virtuale), aparate
electronice cu funcţii interactive pentru folosirea
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cu toate produsele menţionate (nefiind hardware
şi software pentru prelucrarea semnalelor
digitale, folosite la prelucrarea semnalelor
audio pentru instrumente muzicale reale sau
virtuale), accesorii, piese, fitinguri şi aparate de
testare pentru toate cele menţionate mai sus
(nefiind hardware şi software pentru prelucrarea
semnalelor digitale, folosite la prelucrarea
semnalelor audio pentru instrumente muzicale
reale sau virtuale), huse și carcase adaptate
sau cu formă adaptată pentru a conţine toate
produsele de mai sus, din piele, imitaţii din
piele, pânză sau materiale textile, niciunul dintre
produsele menţionate ma sus nefiind difuzoare
sau accesorii, piese şi accesorii pentru difuzoare.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, jucării, cărţi de joc, jocuri electronice
portabile, jucării, jocuri şi articole de joacă
muzicale, aparate audio de jucărie, cutii
muzicale, instrumente muzicale de jucărie,
aparate de înregistrare și redare de jucărie
pentru melodii și casete, jocuri muzicale, jucării
cu baterii, jucării electronice, jocuri electrice de
calculator, cu excepţia celor adaptate pentru
a fi utilizate cu receptoare TV, aparate de
divertisment electrice și electronice (automate,
care funcţionează pe bază de monede/fise),
jocuri electronice automate, care funcţionează
cu monede sau cu fise (cu excepţia celor
adaptate pentru a fi utilizate cu receptoare
TV), jocuri și aparate electronice portabile (cu
excepţia celor adaptate pentru a fi utilizate numai
cu receptoare TV), jocuri video, altele decât
cele concepute pentru a fi folosite numai cu
aparate de televizor, maşini cu jocuri automate și
de divertisment acţionate prin introducerea unei
monede sau a unui jeton, aparate de jocuri de
calculator cu excepţia celor care funcţionează
cu monede sau adaptate pentru a fi utilizate
cu receptoare TV, jucării şi jocuri cu ieşire
video, jucării operate electronic, jucării și jocuri
interactive de calculator, jucării și jocuri muzicale,
aparate de jocuri mecanice autonome, conţinând
un mijloc de afişare, dispozitive electronice de
buzunar de jucărie, calculatoare jucărie (care
nu funcţionează), telefoane mobile de jucărie
(nefuncţionale), piese şi accesorii pentru toate
produsele menţionate anterior.

───────




