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Cereri Mărci publicate în 03/04/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01824 27/03/2018 ASOCIATIA DE

STANDARDIZARE DIN
ROMANIA ASRO

asro

2 M 2018 01831 27/03/2018 OPERA COMICĂ PENTRU
COPII

Concursul Internaţional de Pian
''Mihaela Ursuleasa''

3 M 2018 01994 27/03/2018 SC ROGARD COOM IMPEX
SRL

HOHA

4 M 2018 02057 27/03/2018 NATURALE TIGLIO SRL ALE MAR

5 M 2018 02062 27/03/2018 SC SYNCROLEAN SYSTEMS
SRL

SYNCRO LEAN

6 M 2018 02063 27/03/2018 SC DRUID SA DRUID

7 M 2018 02064 27/03/2018 BINAL MOB SRL Apuseni

8 M 2018 02065 27/03/2018 SC KAZINST GRUP SRL KAZAN

9 M 2018 02066 27/03/2018 BIONOVATIV SRL VERMODREN

10 M 2018 02067 27/03/2018 SC KAZINST GRUP SRL k

11 M 2018 02068 27/03/2018 SC KAZINST GRUP SRL KTH

12 M 2018 02069 27/03/2018 SC CORMANNER SRL maida cornet

13 M 2018 02070 27/03/2018 OANA-MARIA JITARU ISA ASOCIATIA
INTERNATIONALA A
SPORTIVILOR

14 M 2018 02071 27/03/2018 S.C. OVASAL S.R.L. OVASAL ȘCOALĂ AUTO

15 M 2018 02072 27/03/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR Accelerator de Business

16 M 2018 02073 27/03/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR ACCELERATOR DE
BUSINESS

17 M 2018 02074 27/03/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR ACCELERATOR DE
BUSINESS

18 M 2018 02075 27/03/2018 FILDAS TRADING SRL naturalis inteligența naturii
KiloSlim Gold

19 M 2018 02076 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL Cnanel

20 M 2018 02077 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL MADAME COCO

21 M 2018 02078 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL ELLA

22 M 2018 02079 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL ELLA

23 M 2018 02080 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL C
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 02081 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL abibas

25 M 2018 02082 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL abibas

26 M 2018 02083 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL fashion

27 M 2018 02084 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL abibas

28 M 2018 02085 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL fashion

29 M 2018 02086 27/03/2018 Dinamic 92 Distribution SRL PECAN PROTECT

30 M 2018 02087 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL AB NEW FASHION

31 M 2018 02088 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL fashion

32 M 2018 02089 27/03/2018 WEST RESIDENCE SRL WEST RESIDENCE
CONSTRUIM PENTRU
GENERAŢII

33 M 2018 02090 27/03/2018 KASA INTER FASHION SRL CONCORDE CARGO

34 M 2018 02091 27/03/2018 CĂTĂLIN DORU BARDA TOAST2GO

35 M 2018 02092 27/03/2018 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

Premiile Muzicale Radio
România

36 M 2018 02093 27/03/2018 PRO TV SRL LAS FIERBINŢI

37 M 2018 02094 27/03/2018 SWITCH EAT BISTRO SRL SWITCH.EAT

38 M 2018 02095 27/03/2018 S.C. OBSERVATOR SRL LINIA ÎNTÂI

39 M 2018 02096 27/03/2018 SC AN YANG IMPEX TEX SRL ZGL

40 M 2018 02097 27/03/2018 SC SILVER ACTIV SRL MISS MODA

41 M 2018 02098 27/03/2018 IRINA-MARIA SORESCU -
VASILE

Hera Shop

42 M 2018 02101 27/03/2018 ZAREA SA Royal Cream ZAREA

43 M 2018 02103 27/03/2018 ALEXANDRU-VIRGIL IVAN Zâna Scutecel

44 M 2018 02104 27/03/2018 SOLACIUM PHARMA SRL UNILOX

45 M 2018 02105 27/03/2018 ONE DISTRIBUTION COMPANY
S.R.L.

CARTEPEDIA.RO

46 M 2018 02106 27/03/2018 ASL LINE SRL FOI LICA

47 M 2018 02107 27/03/2018 S.C. SWAT LEGION S.R.L. SPQR SWAT LEGION

48 M 2018 02108 27/03/2018 BUDAU SORIN-ADELIN
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PIZZA DRIVE

49 M 2018 02109 27/03/2018 SC ANTENA TV GROUP SA HaZu ' Tv

50 M 2018 02110 27/03/2018 SC ANTENA TV GROUP SA HaZu Tv

51 M 2018 02111 27/03/2018 SC ANTENA TV GROUP SA HaZu
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
52 M 2018 02112 27/03/2018 DUAL SECURITY SYSTEMS

S.R.L.
DUAL SECURITY SYSTEMS

53 M 2018 02113 27/03/2018 ASOCIAŢIA PLATFORMA
ROMÂNIA 100

MIŞCAREA România împreună
RO+

54 M 2018 02114 27/03/2018 ASOCIAŢIA PLATFORMA
ROMÂNIA 100

MIŞCAREA România împreună
RO+

55 M 2018 02115 27/03/2018 ASOCIAŢIA PLATFORMA
ROMÂNIA 100

RO+ împreună

56 M 2018 02116 27/03/2018 ASOCIAŢIA PLATFORMA
ROMÂNIA 100

MIŞCAREA ROMÂNIA
ÎMPREUNĂ

57 M 2018 02117 27/03/2018 SC FABRYO CORPORATION
SRL

AplaLux

58 M 2018 02118 27/03/2018 SC FABRYO CORPORATION
SRL

AplaHydroStop

59 M 2018 02119 27/03/2018 BERARIA GERMANA
ORASELUL COPIILOR SRL

TRATTORIA & PIZZERIA
GIOVANE ALWAYS HOT

60 M 2018 02120 27/03/2018 SP CREATION STUDIO SRL Sasuel costume design

61 M 2018 02121 27/03/2018 SC FABRYO CORPORATION
SRL

AplaMesh

62 M 2018 02122 27/03/2018 RADIO GUERRILLA SRL GUERRILLA

63 M 2018 02123 27/03/2018 MIHAELA ALEXANDRA
BOGDAN

VIRIDIS

64 M 2018 02124 27/03/2018 CORINA DANA MISCA
AURICA BREICA BOROZAN
DIANA NICOLETA RABA
MIRELA POPA
CAMELIA MOLDOVAN
DELIA-GABRIELA DUMBRAVA
OANA MARIA MARGINEAN
LIVIU CORIOLAN MISCA

Beauty For Ever
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(210) M 2018 01824
(151) 27/03/2018
(732) ASOCIATIA DE STANDARDIZARE

DIN ROMANIA ASRO, STR.
MENDELEEV NR. 21-25,
BUCUREŞTI, 010362, ROMANIA

(540)

asro

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.14
(591) Culori revendicate:violet, galben, verde,

albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din
acestemateriale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, 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, c aractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
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 01831
(151) 27/03/2018
(732) OPERA COMICĂ PENTRU COPII,

CALEA GIULEŞTI NR. 16, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Concursul Internaţional de
Pian ''Mihaela Ursuleasa''

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

38. Telecomunicaţii, difuzare on-line de
programe educaţionale şi instruire.
41. Educaţie, instruire, producţie audio-video,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de spectacole, concursuri, inclusiv
servicii de impresariat.

───────

(210) M 2018 01994
(151) 27/03/2018
(732) SC ROGARD COOM IMPEX SRL,

STR. VICTOR BABEŞ NE. 101,
JUDEŢUL HUNEDOARA, HAŢEG,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

HOHA

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 26.01.06;
27.05.01; 27.05.02

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

clase:
41. Organizare evenimente, nunţi, petreceri
(servicii de divertisment).
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43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară (restaurant, hotel, sală de
evenimente).

───────

(210) M 2018 02057
(151) 27/03/2018
(732) NATURALE TIGLIO SRL, STR.

CARPATI NR. 4, JUD. BOTOŞANI,
BOTOŞANI, 710327, BOTOȘANI,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25, BL. C1, AP.
5, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593, CLUJ, ROMANIA

(540)
ALE MAR

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

3. Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
produse cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.

───────

(210) M 2018 02062
(151) 27/03/2018
(732) SC SYNCROLEAN SYSTEMS

SRL, STR. SFINTUL GHEORGHE
NR. 20, BIROUL 2, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

SYNCRO LEAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
15.07.15; 17.01.02

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).

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 pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, programe de
calculator de orice tip, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe înregistrate
pe suport magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
asistenţă în exploatarea sau conducerea unei
intreprinderi comerciale, asistenţă în ceea ce
priveşte conducerea afacerilor sau a funcţiilor
comerciale ale intreprinderilor industriale sau
comerciale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02063
(151) 27/03/2018
(732) SC DRUID SA, STR. MUZEUL

ZAMBACCIAN NR. 33, ET. 2,
APT. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DRUID

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
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 pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, programe de
calculator de orice tip, indiferent de suportul de
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înregistrare sau difuzare, programe înregistrate
pe suport magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
asistenţă în exploatarea sau conducerea unei
intreprinderi comerciale, asistenţă în ceea ce
priveşte conducerea afacerilor sau a funcţiilor
comerciale ale intreprinderilor industriale sau
comerciale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02064
(151) 27/03/2018
(732) BINAL MOB SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 105A, COMUNA
RIMETEA, JUD. ALBA, COLTESTI,
ALBA, ROMANIA

(540)

Apuseni

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:auriu-Pantone 466C,
HEX #cca85a, RAL 1024

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

29. Lapte şi produse lactate.
───────

(210) M 2018 02065
(151) 27/03/2018
(732) SC KAZINST GRUP SRL, STR.

CĂLUGĂRENI NR. 111, CORP C1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

KAZAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/03/2018

(210) M 2018 02066
(151) 27/03/2018
(732) BIONOVATIV SRL, STR.

CIMITIRULUI FN, COMUNA
HARMAN, JUDETUL BRASOV,
PODU OLTULUI, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
VERMODREN

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

5. Suplimente alimentare de uz medical,
paraziticide, paraziticide de uz medical.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: suplimente
alimentare de uz medical, paraziticide,
paraziticide de uz medical (cu excepţia
transportului) toate acestea pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2018 02067
(151) 27/03/2018
(732) SC KAZINST GRUP SRL, STR.

CĂLUGĂRENI NR. 111, CORP C1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

k

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 05.03.13

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
portocaliu

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/03/2018

(210) M 2018 02068
(151) 27/03/2018
(732) SC KAZINST GRUP SRL, STR.

CĂLUGĂRENI NR. 111, CORP C1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

KTH

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02069
(151) 27/03/2018
(732) SC CORMANNER SRL, STR.

KOSSUTH LAJOS NR. 46, SC.
B, AP. 18, JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530140,
HARGHITA, ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP. 13, JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HR, ROMANIA

(540)

maida cornet

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:roz-Pantone 707C,
mov-Pantone 242C, alb

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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.

───────
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(210) M 2018 02070
(151) 27/03/2018
(732) OANA-MARIA JITARU, STR.

ECATERINA VARGA NR. 49, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

ISA ASOCIATIA
INTERNATIONALA
A SPORTIVILOR

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.03; 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23;
01.05.02; 27.01.12

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

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

35. Servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare, gestionare de programe de
stimulare şi fidelizare, administrare de programe
de fidelizare a clienţilor, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienţilor,
organizare şi gestionare de programe de
stimulare şi fidelizare comerciale, organizare,
gestionare şi monitorizare a programelor de
stimulare şi fidelizare, organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienti, administrare comercială a programelor
de stimulare şi de fidelizare a clienţilor,
servicii de fidelizare de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,

organizare de programe de fidelizare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale sau
publicitare, promovarea vânzării de bunuri şi
servicii pentru terţi prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărţi de
credit, servicii administrative de carduri de
fidelitate, administrare de programe cu premii
de fidelitate, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, organizare
şi administrare de programe de fidelitate pentru
clienţi, administrare a programelor cu premii
de fidelitate care includ timbre comerciale,
promovare de produse şi servicii ale terţilor
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate.
41. Organizare de evenimente sportive,
competiţii şi turnee sportive, activităţi sportive
şi culturale, servicii sportive şi recreative,
furnizare de informaţii legate de sportivi, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, servicii
sportive şi de fitness, furnizare de baze sportive
pentru schi, furnizare de informaţii despre
activităţi sportive, organizare de competiţii
sportive şi concursuri ecvestre, organizare de
evenimente sportive şi culturale comunitare,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, rezervare de locuri pentru spectacole
şi evenimente sportive, servicii de divertisment
sub formă de evenimente sportive, organizare
de turnee sportive, organizare şi coordonare de
competiţii sportive, educaţie sportivă, pregatire
sportivă, pregătirea jucătorilor sportivi, servicii
de educare sportivă, cursuri de pregătire
sportivă, servicii de pregătire sportivă, servicii
de educaţie sportivă, pregatire cu privire la
activităţi sportive, cursuri de pregătire în activităţi
sportive, informaţii cu privire la educaţia sportivă,
servicii de antrenament pentru activităţi sportive,
organizare de competiţii sportive şi evenimente
sportive, organizare de activităţi sportive şi
competiţii sportive, producţie de evenimente
sportive, organizarea de competiţii sportive,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de activităţi sportive pentru tabere de vară,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment şi sportiv, educaţie şi instruire,
servicii educative şi de instruire, servicii de
educaţie, instruire şi divertisment.

───────
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(210) M 2018 02071
(151) 27/03/2018
(732) S.C. OVASAL S.R.L., STR.

MARASESTI NR. 48B, PARTER,
AP. 1, SUCEAVA, 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)

OVASAL ȘCOALĂ AUTO

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.11.07;
26.11.08; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, 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 02072
(151) 27/03/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL. REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BCR Accelerator de Business

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 02073
(151) 27/03/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL REGINA ELISABETA
NR 5, SECTOR 3, BUCURESTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BCR ACCELERATOR

DE BUSINESS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 02074
(151) 27/03/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL REGINA ELISABETA
NR 5, SECTOR 3, BUCURESTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BCR ACCELERATOR
DE BUSINESS

(531) Clasificare Viena: 17.01.02; 17.01.08;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2955C), roșu (Pantone
1795C), albastru deschis (Pantone
291C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
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36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 02075
(151) 27/03/2018
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT NR. 2, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

naturalis inteligența
naturii KiloSlim Gold

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
05.05.21; 27.03.01; 27.05.07; 27.05.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi dentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile stiinței şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,

servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumusețare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 02076
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cnanel

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

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

25. Îmbracaminte, încaltaminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (pantofi de sport, teneși) şi
îmbrăcăminte (tricouri, trening, pantaloni,
jachete, hanorace).
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: încălţăminte
(pantofi de sport, teneși) şi îmbrăcăminte
(tricouri, trening, pantaloni, jachete, hanorace),
exceptând transportul lor, permițând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────
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(210) M 2018 02077
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MADAME COCO

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02

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

8. Linguri, lingurițe, furculițe, cuțite de bucătărie.
21. Ustensile şi recipienți pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă, set
veselă (farfurii, farfuriuțe, cesti, pahare).
24. Tesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat și feţe de masă, lenjerii de pat (țesături),
prosoape.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (pantofi de sport, teneși, papuci)
şi imbrăcăminte (trening, pantaloni, jachete,
hanorace, halate).
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: încălţăminte
(pantofi de sport, teneși, papuci) şi îmbracaminte
(tricouri, trening, pantaloni, jachete, hanorace,
halate), exceptând transportul, permitând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2018 02078
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ELLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (pantofi de sport, teneși) şi
îmbrăcăminte (tricouri, trening, pantaloni,
jachete, hanorace).
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: încălţăminte
(pantofi de sport, teneși) şi îmbrăcăminte
(tricouri, trening, pantaloni, jachete, hanorace),
exceptând transportul lor, permițând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────
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(210) M 2018 02079
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ELLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (pantofi de sport, teneși) şi
îmbrăcăminte (tricouri, trening, pantaloni,
jachete, hanorace).
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: încălţăminte
(pantofi de sport, teneși) şi îmbrăcăminte
(tricouri, trening, pantaloni, jachete, hanorace),
exceptând transportul lor, permițând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2018 02080
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

C

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.02.07;
27.05.21

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (pantofi de sport, teneși) şi
îmbrăcăminte (tricouri, trening, pantaloni,
jachete, hanorace).
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: încălţăminte
(pantofi de sport, teneși) şi îmbrăcăminte
(tricouri, trening, pantaloni, jachete, hanorace),
exceptând transportul lor, permițând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────
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(210) M 2018 02081
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

abibas

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.04.24;
26.04.09; 27.05.01; 27.05.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (pantofi de sport, teneși) şi
îmbracaminte (tricouri, trening, pantaloni,
jachete, hanorace).
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: încălţăminte
(pantofi de sport, teneși) şi îmbrăcăminte
(tricouri, trening, pantaloni, jachete, hanorace),
exceptând transportul lor, permitând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2018 02082
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

abibas

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (pantofi de sport, teneși) şi
îmbracaminte (tricouri, trening, pantaloni,
jachete, hanorace).
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: încălţăminte
(pantofi de sport, teneși) şi îmbrăcăminte
(tricouri, trening, pantaloni, jachete, hanorace),
exceptând transportul lor, permițând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────
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(210) M 2018 02083
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

fashion

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (pantofi de sport, teneși) şi
îmbrăcăminte (tricouri, trening, pantaloni,
jachete, hanorace).
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: încălţăminte
(pantofi de sport, teneși) şi îmbrăcăminte
(tricouri, trening, pantaloni, jachete, hanorace),
exceptând transportul lor, permițând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2018 02084
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

abibas

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (pantofi de sport, teneși) şi
îmbrăcăminte (tricouri, trening, pantaloni,
jachete, hanorace).
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: încălţăminte
(pantofi de sport, teneși) şi îmbrăcăminte
(tricouri, trening, pantaloni, jachete, hanorace),
exceptând transportul, permițând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.

───────
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(210) M 2018 02085
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

fashion

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.09; 26.04.18; 26.04.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (partofi de sport, teneşi) şi
îmbrăcăminte (tricouri, trening, pantaloni,
jachete, hanorace).
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: încălţăminte
(pantofi de sport, tenesi) şi îmbrăcăminte
(tricouri, trening, pantaloni, jachete, hanorace)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2018 02086
(151) 27/03/2018
(732) Dinamic 92 Distribution SRL,

BD.G-RAL DASCĂLESCU NR. 12A,
JUD. NEAMT, PIATRA-NEAMŢ,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)

PECAN PROTECT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 26.01.19; 24.01.01

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

clase:
9. Echipamente de protecţie si siguranță,
îmbrăcăminte și încălțăminte de protecţie contra
accidentelor, iradierii, incendiilor, mănuşi de
protecţie contra accidentelor, măști de protectie
pentru muncitori, căști de protectie, genunchiere
pentru muncitori, viziere de protecție, ochelari de
protecţie.
25. Salopete.

───────
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(210) M 2018 02087
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AB NEW FASHION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.12; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (partofi de sport, teneşi) şi
îmbrăcăminte (tricouri, trening, pantaloni,
jachete, hanorace).
35.  Servicii de import-export, regruparea
(exceptând transportul) în avantajul terţilor
a produselor: încălţăminte (pantofi de sport,
tenesi) şi îmbrăcăminte (tricouri, trening,
pantaloni, jachete, hanorace) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2018 02088
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

fashion

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.09; 26.04.18; 26.04.24

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

25.  Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălţăminte (partofi de sport, teneşi) şi
îmbrăcăminte (tricouri, trening, pantaloni,
jachete, hanorace).
35. Servicii de import-export, regruparea
(exceptând transportul) în avantajul terţilor
a produselor: încălţăminte (pantofi de sport,
tenesi) şi îmbrăcăminte (tricouri, trening,
pantaloni, jachete, hanorace) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────
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(210) M 2018 02089
(151) 27/03/2018
(732) WEST RESIDENCE SRL, STR.

ORGORULUI NR. 135, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

WEST RESIDENCE
CONSTRUIM

PENTRU GENERAŢII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.09; 26.04.16; 09.01.09

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de
analiză şi cercetare industrială.

───────

(210) M 2018 02090
(151) 27/03/2018
(732) KASA INTER FASHION SRL,

ŞOS. FUNDENI NR. 74, BIROUL
NR. 1, ZONA A, ET. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CONCORDE CARGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport
mărfuri, ambalare, depozitare, manipulare.

───────

(210) M 2018 02091
(151) 27/03/2018
(732) CĂTĂLIN DORU BARDA, STR.

ION LUCA NR. 3, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) HERAN MARCI SRL, STR.
VIOLETELOR BL. 11, SC. A, AP.
13, 600094 BACĂU, JUD. BACĂU
ROMANIA , BACĂU, ROMANIA

(540)

TOAST2GO
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11; 08.01.06

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

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 02092
(151) 27/03/2018
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE , STR.
GENERAL BERTHELOT NR.60-64,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Premiile Muzicale
Radio România

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

───────

(210) M 2018 02093
(151) 27/03/2018
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR.201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

(540)
LAS FIERBINŢI

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

16. Publicaţii periodice (tipărituri), reviste,
albume, cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziţia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de
radio/televiziune şi în pauzele publicitare ale
acestora, inclusiv în cadrul difuzării serialelor
de televiziune, în cadrul publicaţiilor online şi
offline, şi pe portaluri şi site-uri web dedicate,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
şi emisiuni de radio şi de televiziune,
difuzare de seriale de televiziune şi productii
cinematografice, servicii de forumuri de discuţii
pe internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, producţie
cinematografică şi producţie de seriale de
televiziune, proiecţii cinematografice, instruire,
activităţi sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

───────
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(210) M 2018 02094
(151) 27/03/2018
(732) SWITCH EAT BISTRO SRL,

STR. ION CÂMPINEANU NR. 25,
BL. 9, ET. 19, AP. 77, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

SWITCH.EAT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
11.01.03; 11.01.04; 11.01.10

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

43. Servicii de alimentaţie publică, restaurant,
bistro, servicii oferite de un bar, snack-bar-uri,
cafenea, servicii de catering.

───────

(210) M 2018 02095
(151) 27/03/2018
(732) S.C. OBSERVATOR SRL, STR.

EC. TEODOROIU NR. 1, JUD. OLT,
SLATINA, 230062, OLT, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)
LINIA ÎNTÂI

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

16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice), ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziare.
35. Difuzarea de anunţuri publicitare, difuzarea
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitate, difuzarea de materiale publicitare
pentru terţi printr-o reţea de comunicaţii online
pe internet, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare si reviste, furnizarea de
spaţii publicitare, furnizarea de spaţii publicitare
in medii electronice, închirierea de materiale
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
servicii de marketing pentru evenimente,
organizarea de expoziţii si evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, oganizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
planificarea şi organizarea de târguri comerciale,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizarea de programe de
fidelizare a clienţilor în scopuri comerciale
promoţionale sau publicitare, prezentare de
produse în scop publicitar, pregătirea secţiunilor
publicitare, consultanţă privind publicitatea în
presa, promovare, publicitate în reviste, servicii
de revista presei, publicitate pentru produsele
altor comercianţi care dau posibilitatea clienţilor
să vadă şi să cumpere comod serviciile
oferite de respectivii comercianţi, publicarea
textelor publicitare, publicitate online printr-o
reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de publicitate în presă, abonamente
la ziare, abonament la ziare electronice,
servicii publicitare privind ziarele, planificarea
de abonamente la ziare, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, organizare de abonamente la
ziare electronice, servicii de abonamente la
ziare, pentru terți, organizare pentru dispunerea
de spațiu publicitar în ziare, furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, ziare și reviste.
41. Furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, publicarea
de reviste, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste electronice, publicarea multimedia a
revistelor, publicarea online de cărţi şi reviste
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electronice, publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale
şi publicaţii tipărite, publicarea de reviste pentru
consumatori, furnizarea de publicaţii online,
servicii de instruire, publicare de ziare, publicare
multimedia a ziarelor, închiriere de ziare și
reviste,
publicare online de ziare electronice, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare pe internet a unui ziar pentru clienți,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare.

───────

(210) M 2018 02096
(151) 27/03/2018
(732) SC AN YANG IMPEX TEX SRL,

ŞOS. COLENTINA NR. 60, BL.
103, SC. A, AP. 31, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ZGL

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

clase:
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.

───────

(210) M 2018 02097
(151) 27/03/2018
(732) SC SILVER ACTIV SRL, STR.

RASCOALA 1907 NR. 12, CAMERA
3, BL. 10, SC. 4, ET. 7, AP.
131, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MISS MODA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice şi articole de şelărie.

───────

(210) M 2018 02098
(151) 27/03/2018
(732) IRINA-MARIA SORESCU

- VASILE, STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 14, BL. 14, SC. 2,
ET. 6, AP. 21, JUD. GORJ, TÂRGU
JIU, GORJ, ROMANIA

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

(540)

Hera Shop

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special produse cosmetice și de
înfrumuseţare pentru oameni, instrumente de
cosmetică pentru oameni (exceptînd transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2018 02101
(151) 27/03/2018
(732) ZAREA SA, STRADA: BDUL.

BUCURESTII NOI, NUMAR:
176, SECTOR 1, 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)

Royal Cream ZAREA
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(531) Clasificare Viena: 19.07.01; 19.07.02;
19.07.23; 27.05.01; 27.05.02; 24.09.01;
24.03.07; 01.15.24

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2018 02103
(151) 27/03/2018
(732) ALEXANDRU-VIRGIL IVAN,

STRADA: BLD. PLATANILOR,
NUMAR: 62, SAT TAMASI, JUDET:
ILFOV, COMUNA CORBEANCA,
ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Zâna Scutecel

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.07.06; 01.01.05; 02.03.16; 04.01.03;
04.05.05

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

38.  Servicii de comunicare prin bloguri online,
servicii de comunicare online, comunicare prin
mijloace electronice, servicii de comunicare
mobilă, servicii de comunicare pe internet,
comunicare de informații prin mijloace
electronice.

───────

(210) M 2018 02104
(151) 27/03/2018
(732) SOLACIUM PHARMA SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, ANEXELE
B-C, STALPII 3-4, CAMERA 10,
ET. 3, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ, NR.2, BL.P5,
SC.2, AP.25, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

UNILOX

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

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

clase:
5. Guma de mestecat de uz medical.
30. Gumă de mestecat.

───────

(210) M 2018 02105
(151) 27/03/2018
(732) ONE DISTRIBUTION COMPANY

S.R.L., SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 315-317-319, OB LD NR.
18, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ, NR.2, BL.P5,
SC.2, AP.25, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
CARTEPEDIA.RO



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/03/2018

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

16. Cărţi, almanahuri, reviste, tipărituri, produse
de imprimerie.
40. Servicii de tipografie, servicii de tipărire.
41. Publicarea cărţilor.

───────

(210) M 2018 02106
(151) 27/03/2018
(732) ASL LINE SRL, STR. PRIMĂVERII

NR.2A, ,JUDEŢUL ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)
FOI LICA

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

30. Produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată şi deserturi, produse de patiserie,
prăjituri, tarte şi biscuiţi, napolitane, aluaturi
pentru napolitane, foi de napolitane, napolitane
învelite în ciocolată, foi de napolitană ca bază
pentru tarte.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare a
produselor, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata, în domeniul alimentaţiei,
servicii de vânzare cu amănuntul online, în
domeniul alimentaţiei, administrarea afacerilor,
managementul şi administrarea afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, toate
aceste servicii în legatură cu produsele
mentionate în clasa 30.
39. Transport şi livrare de bunuri, transport
refrigerat de alimente, ambalarea şi depozitarea
alimentelor, servicii de stocare în camere
frigorifice, depozitare de containere, depozitarea
mărfurilor, depozitare de produse, ambalare de
articole pentru transport, servicii de ambalare.
transport de alimente, toate aceste servicii în
legatură cu produsele menţionate în clasa 30.

───────

(210) M 2018 02107
(151) 27/03/2018
(732) S.C. SWAT LEGION S.R.L.,

STRADA: IANCU CĂPITANU,
NUMAR: 4, CAMERA 5, ET.
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SPQR SWAT LEGION

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.04; 05.03.17; 03.07.02;
03.07.16

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale,
toate serviciile incluse în lista alfabetică din
clasificarea NISA a acestei clase.

───────
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(210) M 2018 02108
(151) 27/03/2018
(732) BUDAU SORIN-ADELIN

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STRADA: STRADA METIANU,
NUMAR: 6, JUDET: ARAD,, ARAD,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

PIZZA DRIVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 24.09.02; 08.07.04; 27.05.07;
04.05.02; 23.01.01

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

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară, (toate
serviciile incluse în lista alfabetică din
clasificarea NISA a acestei clase).

───────

(210) M 2018 02109
(151) 27/03/2018
(732) SC ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
HaZu ' Tv

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, articole de birou, materiale publicitare
(tipărituri), publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără
caracter de periodice).
35. Publicitate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie

comercială, lucrări de birou, baze de date
computerizate
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, filmare, organizarea de târguri şi
expoziţii în scop educativ, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2018 02110
(151) 27/03/2018
(732) SC ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
HaZu Tv

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, articole de birou, materiale publicitare
(tipărituri), publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără
caracter de periodice).
35. Publicitate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, baze de date
computerizate
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, filmare, organizarea de târguri şi
expoziţii în scop educativ, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────
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(210) M 2018 02111
(151) 27/03/2018
(732) SC ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
HaZu

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, articole de birou, materiale publicitare
(tipărituri), publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără
caracter de periodice).
35. Publicitate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, baze de date
computerizate.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, filmare, organizarea de târguri şi
expoziţii în scop educativ, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2018 02112
(151) 27/03/2018
(732) DUAL SECURITY SYSTEMS

S.R.L., STR. DREPTĂŢII NR.
10, BL. O3, SC. 4, ET. 4, AP.
189, CAMERA 2, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DUAL SECURITY SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
37. Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

───────

(210) M 2018 02113
(151) 27/03/2018
(732) ASOCIAŢIA PLATFORMA

ROMÂNIA 100, STR. TRIVALE
NR. 7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)

MIŞCAREA România
împreună RO+

(531) Clasificare Viena: 24.13.09; 24.17.05;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1235C), portocaliu (Pantone 1505C),
roşu (Pantone 2347C), albastru
(Pantone 2738C)

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

16. Material publicitar (tipărituri), afişe
(tipărituri), publicaţii (tipărituri), tipărituri pentru
campanii electorale, panouri publicitare din
hârtie sau carton, reprezentări grafice.
35. Publicitate electorală prin toate sursele de
mass-media, producţia de clipuri electorale cu
scop publicitar.
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41. Educaţie și instruire în domeniul politic,
activități culturale, cursuri şi conferinţe de cultură
politică.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
asistenţă şi consiliere în activităţi sociale şi
politice.

───────

(210) M 2018 02114
(151) 27/03/2018
(732) ASOCIAŢIA PLATFORMA

ROMÂNIA 100, STR. TRIVALE
NR. 7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)

MIŞCAREA România
împreună RO+

(531) Clasificare Viena: 24.13.09; 24.17.05;
27.05.01; 27.05.02

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

16. Material publicitar (tipărituri), afişe
(tipărituri), publicaţii (tipărituri), tipărituri pentru
campanii electorale, panouri
publicitare din hârtie sau carton, reprezentări
grafice.
35. Publicitate electorală prin toate sursele de
mass-media, producţia de clipuri electorale cu
scop publicitar.
41. Educaţie și instruire în domeniul politic,
activități culturale, cursuri şi conferinţe de cultură
politică.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
asistenţă şi consiliere în activităţi sociale şi
politice.

───────

(210) M 2018 02115
(151) 27/03/2018
(732) ASOCIAŢIA PLATFORMA

ROMÂNIA 100, STR. TRIVALE
NR. 7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)

RO+ împreună

(531) Clasificare Viena: 24.13.09; 24.17.05;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.02

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

16. Material publicitar (tipărituri), afişe
(tipărituri), publicaţii (tipărituri), tipărituri pentru
campanii electorale, panouri publicitare din
hârtie sau carton, reprezentări grafice.
35. Publicitate electorală prin toate sursele de
mass-media, producţia de clipuri electorale cu
scop publicitar.
41. Educaţie și instruire în domeniul politic,
activități culturale, cursuri şi conferinţe de cultură
politică.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
asistenţă şi consiliere în activităţi sociale şi
politice.

───────
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(210) M 2018 02116
(151) 27/03/2018
(732) ASOCIAŢIA PLATFORMA

ROMÂNIA 100, STR. TRIVALE
NR. 7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)
MIŞCAREA

ROMÂNIA ÎMPREUNĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Material publicitar (tipărituri), afişe
(tipărituri), publicaţii (tipărituri), tipărituri pentru
campanii electorale, panouri publicitare din
hârtie sau carton, reprezentări grafice.
35. Publicitate electorală prin toate sursele de
mass-media, producţia de clipuri electorale cu
scop publicitar.
41. Educaţie și instruire în domeniul politic,
activități culturale, cursuri şi conferinţe de cultură
politică.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
asistenţă şi consiliere în activităţi sociale şi
politice.

───────

(210) M 2018 02117
(151) 27/03/2018
(732) SC FABRYO CORPORATION

SRL , ŞOS. OLTENIŢEI NR.
202B, JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)
AplaLux

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

2. Pigmenţi, coloranţi, lacuri şi vopsele pentru
lemn şi metal, vopsea emulsionata pe baza de
apa pentru interior, acoperiri lavabile, diluant,
diluanţi pentru lacuri, diluanţi pentru vopsele,
amorsă, emailuri (lacuri), email (lac) pentru

lemn, vopsele email, uleiuri pentru conservarea
lemnului, baiţuri pentru lemn, grunduri pentru
metal şi lemn, lacuri, chituri.

───────

(210) M 2018 02118
(151) 27/03/2018
(732) SC FABRYO CORPORATION

SRL , ŞOS. OLTENIŢEI NR.
202B, JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)
AplaHydroStop

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

17. Emulsie bituminoasă super elastică pentru
hidroizolaţii folosită în filtrante izolatoare
(izolator).
19. Amorsă bituminoasă la rece, pe bază de apă
sau solvent, materiale de construcţie, tencuială
decorativă şi tencuială decorativă texturată, sub
formă de pastă, glet de perete pe bază de ciment
alb, pentru interior sau exterior, pentru finisaje
fine, chit acrilic pentru lemn şi perete (pastă), glet
de perete pe bază de ipsos, chit de rosturi pentru
gips carton (pulbere).

───────
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(210) M 2018 02119
(151) 27/03/2018
(732) BERARIA GERMANA ORASELUL

COPIILOR SRL, ŞOS. OLTENIŢEI
NR. 15, INCINTA PARC ORĂŞELUL
COPIILOR, SPAŢIU COMERCIAL,
PARTER, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRATTORIA & PIZZERIA
GIOVANE ALWAYS HOT

(531) Clasificare Viena: 01.03.20; 02.09.01;
27.03.12; 27.05.01; 27.05.02; 09.01.10

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

clase:
16. Pungi din hârtie sau material plastic, sacoşe,
cutii şi articole din hârtie, carton sau plastic
pentru ambalare, împachetare şi depozitare, cutii
de hârtie, carton sau plastic pentru ambalare şi
împachetare produse alimentare.
30. Produse de patiserie şi cofetărie, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, pizza, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, paste, preparate care includ
paste, sosuri pentru paste, salate de paste, pizza
proaspătă, sosuri pentru pizza, blaturi de pizza
coapte în prealabil, paste alimentare făinoase,
paste din grâu integral, paste făinoase umplute,
paste alimentare proaspete.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
în reviste, publicitate prin bannere şi alte
elemente de signalistică, publicitate prin afişe
publicitare, afişaj publicitar, servicii publicitare
prin baloane publicitare, fluturaşi publicitari,
publicaţii promoţionale, comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul inclusiv prin internet, comenzi
venite prin poştă, cataloage şi alte mijloace,
a produselor: de patiserie şi cofetărie,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri,condimente, pizza, făină şi preparate

făcute din cereale, pâine, paste, preparate care
includ paste, sosuri pentru paste, salate de
paste, pizza proaspătă, sosuri pentru pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, paste
alimentare făinoase, paste din grâu integral,
paste făinoase umplute, paste alimentare
proaspete, servicii de marketing şi servicii
oferite la punctele de vânzare, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, servicii de
birou, promoţii de vânzări, distribuire de
mostre (sampling), gestionarea şi administrarea
punctelor de vânzare care se ocupă cu vânzarea
produselor, prezentarea bunurilor prin mijloace
media în vederea vânzării, furnizarea unei pieţe
online pentru cumpăratori şi vânzători de bunuri
şi servicii, reclamă, inclusiv reclamă online într-o
reţea de calculatoare.
39. Transport, ambalare şi livrare a produselor
alimentare, inclusiv la domiciliu.
43. Servicii de catering de mâncare şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering pentru instituţii, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spaţii special amenajate pentru târguri, expoziţii
şi conferinţe, servicii de restaurante fast-food,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant şi bar.

───────

(210) M 2018 02120
(151) 27/03/2018
(732) SP CREATION STUDIO SRL, STR.

RAHOVEI NR. 18, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400412, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Sasuel costume design

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

40. Croitorie (confecţii la comandă).
───────

(210) M 2018 02121
(151) 27/03/2018
(732) SC FABRYO CORPORATION

SRL , ŞOS. OLTENIŢEI NR.
202B, JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)
AplaMesh

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

19. Plasă de armare pe bază de fibră de sticlă
(materiale de construcţie).

───────

(210) M 2018 02122
(151) 27/03/2018
(732) RADIO GUERRILLA SRL, STR.

CALEA MOŞILOR NR. 213
CAMERA 1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2,
AP. 20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
GUERRILLA

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire şi sudură, substanţe
pentru tăbăcirea de blănuri şi piei de animale,

adezivi pentru utilizare în industrie, chituri şi
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrăşăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţă (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, coloranţi, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare şi gravură, răşini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire(solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

4. Uleiuri şi unsori industriale, ceară, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea ţi
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentruoameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
şi transmisie a maşinilor, cu excepţia celor
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pentru vehiculele terestre, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acţionate manual,
incubatoare pentru ouă, maşini automate de
vânzare (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, aparate de ras.
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 pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare (solicităm protecţie pentru
întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre
artificiale, ochi şi dinţi, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice şi de
asistenţă adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive
şi articole pentru activitatea sexuală (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru

măsurarea timpului (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
15. Instrumente muzicale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, materiale plastice şi răşini
extrudate destinate utilizării în producţie,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, piepteni
şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curăţare, sticlă
brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei
pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi ceramică
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute şi înlocuitori pentru
acestea (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

23. Fire de uz textil (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, faină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă

îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36.  Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

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

38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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40. Tratament de materiale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02123
(151) 27/03/2018
(732) MIHAELA ALEXANDRA BOGDAN

, COMUNA LUNCA, SAT LUNCA
NR. 132, JUDEŢUL BIHOR,
BEIUŞ , BIHOR, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, SAT FLORESTI,
ROMANIA

(540)
VIRIDIS

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

3. Produse cosmetice, săpunuri, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Servicii de comercializare specifice unei
farmacii, clasice sau on line, regruparea în
avantajul terţilor a produselor farmaceutice,
cosmetice, a aparatelor şi instrumentelor
medicale (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a cardurilor
cu ocazia achiziţiei produselor, servicii de import-
export, în special cu produse farmaceutice,
cosmetice, aparate şi instrumente medicale,
publicitate.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, consiliere farmaceutică, servicii oferite
de centre de sănătate, servicii ale spa-urilor,
sanatorii de recuperare, servicii prestate de
farmacişti pentru elaborarea reţetelor, terapie
fizică, servicii medicale, fizioterapie, saloane de
frumuseţe.

───────
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(210) M 2018 02124
(151) 27/03/2018
(732) CORINA DANA MISCA, STR.

MUREŞ NR. 32, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA
AURICA BREICA BOROZAN ,
CALEA TORONTALULUI NR. 10,
SC. A, ET. 3, AP. 18, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA , 300628 ,
TIMIȘ, ROMANIA
DIANA NICOLETA RABA, STR.
SIMFONIEI NR. 40, JUDEȚUL
TIMIȘ, DUMBRĂVIŢA, 307170,
TIMIȘ, ROMANIA
MIRELA POPA, STR. BATRANA
NR. 112A, JUDEŢUL TIMIŞ,
SANANDREI, 307375, TIMIȘ,
ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR.
OGLINZILOR NR. 21, BL. 32,
SC. D, AP. 8, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIŞOARA, 300710, TIMIȘ,
ROMANIA
DELIA-GABRIELA DUMBRAVA
, INTRAREA ROMA NR. 1, BL.
I1, SC. B, AP. 5, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA , 300560, TIMIȘ,
ROMANIA
OANA MARIA MARGINEAN,
STR. MUREŞ NR. 32, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA
LIVIU CORIOLAN MISCA, STR.
MUREŞ NR. 32, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Beauty For Ever

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice
hidratante, produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice).

───────


