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Cereri Mărci publicate în 04/05/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02181 27/04/2018 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

TRAP
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
TRAP

2 M 2018 02646 27/04/2018 SC TONIS TRADE SRL siltal

3 M 2018 02738 27/04/2018 GNF BAKERY PRODUCTS SRL PÂINE CU FRECĂŢEI

4 M 2018 02758 27/04/2018 ASOCIATIA ADFABER ADFABER

5 M 2018 02798 27/04/2018 RADU CRISTIAN STANCIU SEROTONE

6 M 2018 02821 27/04/2018 PRIMUS CONSTRUCT SRL SOCIAL PET

7 M 2018 02822 27/04/2018 GABRIEL-MONICA CAVAL-
STAN

HIGH LIFE

8 M 2018 02823 27/04/2018 SC NATUREVO SRL EVOGEL

9 M 2018 02824 27/04/2018 SC NATUREVO SRL CORECTEVO

10 M 2018 02825 27/04/2018 SC NATUREVO SRL SPUMA STOP

11 M 2018 02826 27/04/2018 CLAUDIA RADULESCU Claudia Escu O VIAȚĂ 9

12 M 2018 02827 27/04/2018 ALEXANDRU GUGOASA ȘCOALA DE ARME BASARABI

13 M 2018 02832 27/04/2018 TOPZONE SRL TOPZON AGRICULTURAL
MACHINERY

14 M 2018 02833 27/04/2018 MARIUS SOFRON
MARIUS CHINA
RADU CRISTIAN FORNEA

ROMANIAN ONLINE AWARDS

15 M 2018 02834 27/04/2018 MARIUS SOFRON
MARIUS CHINA
RADU CRISTIAN FORNEA

PREMIILE ONLINE
ROMANESTI

16 M 2018 02835 27/04/2018 OANA VALENTINA PURCAREA
DIMA

AERONAUTICA

17 M 2018 02836 27/04/2018 SC EURO STRADA SRL EURO DATA CENTER

18 M 2018 02837 27/04/2018 SC EURO STRADA SRL EUDC

19 M 2018 02838 27/04/2018 SC EURO STRADA SRL EURO STRADA The Efficient
Way

20 M 2018 02839 27/04/2018 ANDREA ADAMO 3minutesjob

21 M 2018 02840 27/04/2018 SC REDOXIM SRL MEGAFERT

22 M 2018 02841 27/04/2018 EUSEBIO-GEORGE TUDOR Ninja Warrior

23 M 2018 02842 27/04/2018 S.C. PROMERCO IMPORT
EXPORT S.R.L.

Jelifer
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 02843 27/04/2018 S.C. PROMERCO IMPORT

EXPORT S.R.L.
Fashion Prestige

25 M 2018 02844 27/04/2018 Asociatia Nationala Mutuala
Romania Franta "Louis Pasteur"
Dej-Filiala Braila

Asociaţia Naţională Mutuală
România Franţa "Louis Pasteur"
Dej Filiala Brăila Club VOLTIN

26 M 2018 02845 27/04/2018 SC CISMIGIU & COMPANY SRL Waterloo

27 M 2018 02846 27/04/2018 SC CALUL BALAN EVENTS
SRL

CALUL BALAN

28 M 2018 02847 27/04/2018 ALEXANDRU MIRONOV
ADRIAN NICOLAE

ŞTIINŢĂ&TEHNICĂ REVISTĂ
DE CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ ŞI
TEHNICĂ

29 M 2018 02848 27/04/2018 ALEXANDRU MIRONOV
ADRIAN NICOLAE

Stiinta si Tehnica

30 M 2018 02849 27/04/2018 S.C. GAZ NORD-EST S.A. Gaz Nord-Est

31 M 2018 02850 27/04/2018 SC ROYAL AMMAN INVEST
S.R.L.

MR. CORNY

MANAGEMENT SRL
ZEUS MEZE & MENUS

35 M 2018 02854 27/04/2018 PAULA-SIMONA BĂLUŢĂ pentru EL

36 M 2018 02855 27/04/2018 PAULA-SIMONA BĂLUŢĂ pentru EA

37 M 2018 02856 27/04/2018 Lagardere Travel Retail SRL NEIGHBOURGOODS

38 M 2018 02857 27/04/2018 Lagardere Travel Retail SRL NEIGHBOURGOODS

39 M 2018 02858 27/04/2018 Lagardere Travel Retail SRL NEIGHBOURGOODS

40 M 2018 02859 27/04/2018 SC RORA CONSING SRL PIRANA

41 M 2018 02860 27/04/2018 Lagardere Travel Retail SRL NEIGHBOURGOODS

42 M 2018 02862 27/04/2018 ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE
JOS UNITATE DE CULT

ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE
JOS

43 M 2018 02864 27/04/2018 ARCO-PROTECT SRL OUTYMAN YOUR
CONNECTION WITH NATURE

44 M 2018 02865 27/04/2018 GRUPA MASPEX Sp.z. o. o.Sp.
k.

SALATINI SNAXY

45 M 2018 02866 27/04/2018 IVRE CONCEPT SRL IVRE CONCEPT

46 M 2018 02867 27/04/2018 BANCA TRANSILVANIA S.A. RAUL DE LA BT

47 M 2018 02868 27/04/2018 Intertoy Zone SRL Moki

32 M 2018 02851 27/04/2018 S.C. MONDO BIMBI SRL Maribella STORE

33 M 2018 02852 27/04/2018 ORGANIC FABRICS SRL POOKY

34 M 2018 02853 27/04/2018 SC CIBUS FOOD
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2018 02869 27/04/2018 PIVNITELE CONTELUI

GRASSALKOVICH 1749 S.R.L.
ASZU CONTE
GRASSALKOVICH'S CELLARS
1749

49 M 2018 02870 27/04/2018 PIVNITELE CONTELUI
GRASSALKOVICH 1749 S.R.L.

ASZU PIVNITELE CONTELUI
GRASSALKOVICH 1749

50 M 2018 02871 27/04/2018 Ahold Delhaize Licensing Sàrl NATURE'S PROMISE

51 M 2018 02872 30/04/2018 SC LEADBI SRL LeadBI

52 M 2018 02873 30/04/2018 S.C. HOUSE ANA TOUR S.R.L. GALINA BIO EGGS

53 M 2018 02874 30/04/2018 OVIDIU NICORESCU BABY DARY

54 M 2018 02879 01/05/2018 SC E-IDEEA SRL TEAM SECURITY IMPREUNA
PENTRU UN VIITOR MAI BUN
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(210) M 2018 02181
(151) 27/04/2018
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TRAP,

STR. GHIGHIULUI NR. 2, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
FEDERAȚIA

ROMÂNĂ DE TRAP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 02646
(151) 27/04/2018
(732) SC TONIS TRADE SRL , STR.

AUREL VLAICU NR. 135, CAMERA
4, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900330 , ROMANIA

(540)

siltal

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

clase:
7. Mașini de spălat, mașini de spălat electrice,
mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe,
mașini de spălat textile, mașini de spălat
pahare, mașini de spălat industriale, mașini
de spălat pentru veselă, mașini de spălat rufe
(electrice), mașini de spălat cu uscător, mașini
de spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat acţionate cu
fise, mașini de spălat de uz casnic, mașini de
spălat cu sistem de uscare, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat prevăzute
cu uscătoare cu tambur, mașini de spălat cu
uscare cu tambure rotative, mașini de spălat

prevăzute cu funcție de uscare, compresoare
pentru frigidere, condensatoare frigorifice.
11. Frigidere, frigidere electrice, frigidere
portabile, frigidere cu congelator, frigidere pentru
vin, frigidere de uz casnic, frigidere electrice de
uz casnic, frigidere pentru gheață (de uz casnic),
mașini automate de făcut gheață pentru frigidere,
combine frigorifice, aparate frigorifice, vitrine
frigorifice, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
dulapuri frigorifice, cutii frigorifice, electrice,
cutii frigorifice electrice, lăzi frigorifice electrice,
aparate și mașini frigorifice, lăzi frigorifice
portabile (electrice), vitrine frigorifice orizontale
pentru alimente, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea băuturilor, lăzi și vitrine frigorifice
pentru înghețată (electrice), lăzi frigorifice fixe,
de uz casnic, aparate de aer condiționat
electrice, aparate de condiționare a aerului,
aparate de aer condiționat pentru încăperi,
aparate de aer condiționat pentru uz casnic,
aparate de aer condiționat de uz comercial,
aparate combinate de încălzire și aer condiționat,
instalații și aparate de ventilație (aer condiționat).
21. Lăzi frigorifice portabile, neelectrice.
37. Servicii de reparații frigidere, servicii de
instalații frigorifice, reparare și întreținere de
aparate frigorifice, reparații sau întreținere
de mașini și aparate frigorifice, servicii de
reparații pentru articole electrocasnice, servicii
de întreținere de electrocasnice, reparare și
întreținere de aparate de aer condiționat,
reparare sau întreținere de aparate de aer
condiționat.

───────
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(210) M 2018 02738
(151) 27/04/2018
(732) GNF BAKERY PRODUCTS

SRL, STR. INDUSTRIALĂ NR.
9, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PÂINE CU FRECĂŢEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
08.01.01; 08.01.04

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35. Regruparea la un loc în avantajul terţilor
pentru a permite consumatorilor să le vadă şi
să le achizitioneze cât mai comod (exceptând
transportul), a următoarelor, făină şi preparate
facute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie.

───────

(210) M 2018 02758
(151) 27/04/2018
(732) ASOCIATIA ADFABER, STR.

VICTORIEI NR. 172A, JUDEȚUL
ILFOV, DASCALU, 077071, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ADFABER

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────
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(210) M 2018 02798
(151) 27/04/2018
(732) RADU CRISTIAN STANCIU, BDUL

DACIA NR. 37, BL. 44, AP. 18, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

SEROTONE

(531) Clasificare Viena: 27.05.21; 26.13.25;
26.11.25; 26.01.05

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

9. Înregistrări muzicale, muzică digitală
descărcabilă, CD-uri cu muzică, fișiere cu
muzică descărcabile.
41. Editare muzicală, producția de muzică,
editare de muzică, înregistrări de muzică,
organizare de divertisment muzical, organizare
de evenimente muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, reprezentații muzicale în
direct, organizarea și susținerea de concerte
muzicale pentru televiziune.

───────

(210) M 2018 02821
(151) 27/04/2018
(732) PRIMUS CONSTRUCT SRL,

ŞOS NICOLAE TITULESCU NR.
171, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOCIAL PET

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

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

───────

(210) M 2018 02822
(151) 27/04/2018
(732) GABRIEL-MONICA CAVAL-STAN,

INT. COFITEI NR. 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
BD. DECEBAL, NR. 17, BL. S16,
SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECT.3.,
BUCURESTI

(540)
HIGH LIFE

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

───────

41. Producție de emisiuni de televiziune,
prezentare de programe de televiziune,
divertisment televizat, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment
(servicii de reporteri), producție de divertisment
sub formă de seriale de televiziune, activităţi
culturale, servicii de educaţie, instruire
şi divertisment, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, publicare
de recenzii, publicare de texte sub formă
de mijloace electronice, organizare de
evenimente de de divertisment şi evenimente
culturale, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
publicare online de ziare electronice, publicare
de materiale multimedia online, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate, furnizare de informaţii despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online.
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(210) M 2018 02823
(151) 27/04/2018
(732) SC NATUREVO SRL, STR. ION

URDAREANU NR. 34, ET. 6,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050688,
ROMANIA

(540)
EVOGEL

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

1. Produse chimice și biologice utilizate
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte.

42. Servicii de asistenţă tehnică şi soluții
tehnologice în domeniul agriculturii.

───────

(210) M 2018 02824
(151) 27/04/2018
(732) SC NATUREVO SRL, STR. ION

URDAREANU NR. 34, ET. 6,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050688,
ROMANIA

(540)
CORECTEVO

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

1. Produse chimice și biologice utilizate
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte.

42. Servicii de asistenţă tehnică şi soluții
tehnologice în domeniul agriculturii.

───────

(210) M 2018 02825
(151) 27/04/2018
(732) SC NATUREVO SRL, STR. ION

URDAREANU NR. 34, ET. 6,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050688,
ROMANIA

(540)
SPUMA STOP

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

1. Produse chimice și biologice utilizate
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte.

42. Servicii de asistenţă tehnică şi soluții
tehnologice în domeniul agriculturii.

───────

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, toate numai în domeniu, regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputuri pentru agricultură, adica produse
pentru protecția plantelor, fertilizanti de sol 
şi foliari, bioregulatori, stimulatori de creștere 
şimetabolism, sămânță (cu excepţia 
transportului lor) permitând consumatorilor să 
le vadă şi şicumpere comod.

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, toate numai în domeniu, regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputuri pentru agricultură, adica produse
pentru protecția plantelor, fertilizanti de sol 
şi foliari, bioregulatori, stimulatori de creștere 
şimetabolism, sămânță (cu excepţia 
transportului lor) permitând consumatorilor să 
le vadă şi şicumpere comod.

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, toate numai în domeniu, regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputuri pentru agricultură, adică produse
pentru protecția plantelor, fertilizanti de sol 
şi foliari, bioregulatori, stimulatori de creștere 
şimetabolism, sămânță (cu excepţia 
transportului lor) permitând consumatorilor să 
le vadă şi şicumpere comod.
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(210) M 2018 02826
(151) 27/04/2018
(732) CLAUDIA RADULESCU, ALE.

TINERETULUI NR. 14, BL. 7B, SC.
A, ET. 3, AP. 15, JUDEȚUL ILFOV,
BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Claudia Escu O VIAȚĂ 9

(531) Clasificare Viena: 03.11.24; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.08; 27.07.11

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

16. Cărți, reviste, publicaţii, agende, calendare,
hărți, albume, cataloage, manuale, materiale de
instruire și învățământ, materiale tipărite.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul prin
intermediul unei librării sau a unui magazin
online referitoare la cărți, reviste, publicații,
agende, calendare, hărți, albume, cataloage,
materiale tipărite, servicii de publicitate pentru
cărți, publicații şi alte materiale tipărite, redactare
de texte publicitare, publicitate, marketing,
servicii promoționale.
40. Tipărire de cărți, periodice şi publicaţii,
legarea de cărți sau documente.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de editare, servicii
de publicare de cărți, periodice şi materiale
tipărite, publicare online de cărţi şi reviste
electronice, publicare electronică online de
periodice și cărți, publicare de cărți, periodice
şi publicaţii în format electronic pe internet,
organizarea de târguri și expoziții în scop cultural
și educativ.

───────

(210) M 2018 02827
(151) 27/04/2018
(732) ALEXANDRU GUGOASA, STR.

VISCOLULUI NR. 12-14, BL.
1, ET. 3, AP. 27, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ȘCOALA DE
ARME BASARABI

(531) Clasificare Viena: 03.07.02; 03.07.16;
03.07.24; 03.07.01; 23.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 24.01.15

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

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

───────

(210) M 2018 02832
(151) 27/04/2018
(732) TOPZONE SRL, CALEA

BUCUREŞTI NR. 55, JUDEŢUL
TULCEA, TOPOLOG, TULCEA,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI

(540)

TOPZON AGRICULTURAL
MACHINERY

9. Cărți audio, cărți electronice, cărți electronice
descărcabile, publicaţii electronice înregistrate
pe suport electronic, optic sau magnetic.
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(531) Clasificare Viena: 26.03.05; 26.03.23;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01

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

───────

(210) M 2018 02833
(151) 27/04/2018
(732) MARIUS SOFRON, BD. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 47, BL.
J40, SC. 1, AP. 15, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIUS CHINA, ŞOS. VITAN
BÂRZEŞTI NR. 7D, BL. 4, SC.
4, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
RADU CRISTIAN FORNEA, STR.
STOIAN MILITARU NR. 101, BL.
3, SC. F, ET. 3, AP. 57, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ROMANIAN ONLINE AWARDS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 02834
(151) 27/04/2018
(732) MARIUS SOFRON, BD. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 47, BL.
J40, SC. 1, AP. 15, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIUS CHINA, ŞOS. VITAN
BÂRZEŞTI NR. 7D, BL. 4, SC.
4, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
RADU CRISTIAN FORNEA, STR.
STOIAN MILITARU NR. 101, BL.
3, SC. F, ET. 3, AP. 57, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PREMIILE ONLINE

ROMANESTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 02835
(151) 27/04/2018
(732) OANA VALENTINA PURCAREA

DIMA, STR. ION LAHOVARI NR.
17, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
AERONAUTICA

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.

───────

clase:
35.  Regruparea în avantajul terţilor de produse
şi utilaje agricole, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv în mediul online şi prin
intermediul unui website specializat, en gros şi
en detail astfel încât terţii să le cunoască şi să 
leachiziţioneze comod, 
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promotii pentru aceste produse,
inclusiv online pe internet, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de consultanţă şi asistenţă
comercială pentru consumatori, în legătură cu
acestea, servicii de import-export cu produse de
tipul celor sus-menţionate, lanţ de magazine şi
magazine online specializate.
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(210) M 2018 02836
(151) 27/04/2018
(732) SC EURO STRADA SRL, CALEA

BUCUREŞTI NR. 5, BL. 41, SC.
B, AP. 4, JUDEŢUL 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)

EURO DATA CENTER

(531) Clasificare Viena: 26.04.16
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02837
(151) 27/04/2018
(732) SC EURO STRADA SRL, CALEA

BUCUREŞTI NR. 5, BL. 41, SC.
B, AP. 4, JUDEŢUL 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)
EUDC

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

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).

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (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).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02838
(151) 27/04/2018
(732) SC EURO STRADA SRL, CALEA

BUCUREŞTI NR. 5, BL. 41, SC.
B, AP. 4, JUDEŢUL 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)

EURO STRADA
The Efficient Way

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

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

(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 (solicităm protecţie pentru

întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice
(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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02839
(151) 27/04/2018
(732) ANDREA ADAMO, STR. TRAIAN

GROZAVESCU NR. 9, JUDEŢUL
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)
3minutesjob

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
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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).
41. Educaţie, furnizarea de 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 de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02840
(151) 27/04/2018
(732) SC REDOXIM SRL, CALEA

LUGOJULUI NR. 3, JUDEŢUL
TIMIŞ, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
MEGAFERT

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

de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (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 neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi 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).
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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02841
(151) 27/04/2018
(732) EUSEBIO-GEORGE TUDOR, STR.

REÎNVIERII NR. 24, JUDEŢUL
ILFOV, SAT PERIŞ (COMUNA
PERIŞ), ILFOV, ROMANIA

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

(540)
Ninja Warrior

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (solicităm protecţie pentru întreaga listă
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02842
(151) 27/04/2018
(732) S.C. PROMERCO IMPORT

EXPORT S.R.L., STR.
GENERAL IOAN CULCER NR.
6, 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)
Jelifer

(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).

───────

(210) M 2018 02843
(151) 27/04/2018
(732) S.C. PROMERCO IMPORT

EXPORT S.R.L., STR.
GENERAL IOAN CULCER NR.
6, 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)
Fashion Prestige

(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).

───────
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(210) M 2018 02844
(151) 27/04/2018
(732) Asociatia Nationala Mutuala

Romania Franta "Louis Pasteur"
Dej-Filiala Braila , STR. MIHAI
BRAVUL NR. 172, APT. 2, JUD.
BRĂILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

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

(540)

Asociaţia Naţională
Mutuală România Franţa

"Louis Pasteur" Dej
Filiala Brăila Club VOLTIN

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
02.09.01; 25.01.19; 24.13.24; 26.13.25

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru, portocaliu, verde,
turcoaz

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

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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02845
(151) 27/04/2018
(732) SC CISMIGIU & COMPANY SRL,

STR. POLITIEI NR. 5A, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Waterloo

(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 discoteci şi
cluburi.
43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară, servicii oferite de restaurante,
pensiuni, hoteluri, cafenele, fast-food, baruri.

───────
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(210) M 2018 02846
(151) 27/04/2018
(732) SC CALUL BALAN EVENTS SRL,

STR. ALEEA CU BRAZI NR. 8G,
JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

CALUL BALAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19; 03.03.01; 03.03.15

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
şi bistro-uri, servicii de catering.

───────

(210) M 2018 02847
(151) 27/04/2018
(732) ALEXANDRU MIRONOV, CALEA

VICTORIEI NR. 155, BL. D1, SC. 2,
AP. 55, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ADRIAN NICOLAE, STR. 1
DECEMBRIE 1918, BLOC PARC
A26, NR. 4, ET. 5, AP. 17, JUD.
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

ŞTIINŢĂ&TEHNICĂ
REVISTĂ DE CULTURĂ

ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.01.01;
27.01.02; 24.17.25

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

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

───────

clase:
16. Hârtie, carton, 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, caractere
tipografice, forme de tipar.
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(210) M 2018 02848
(151) 27/04/2018
(732) ALEXANDRU MIRONOV, CALEA

VICTORIEI NR. 155, BL. D1, SC. 2,
AP. 55, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ADRIAN NICOLAE, STR. 1
DECEMBRIE 1918, BLOC PARC
A26, NR. 4, ET. 5, AP. 17, JUD.
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)
Stiinta si Tehnica

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

16. Hârtie, carton, 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 învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2018 02849
(151) 27/04/2018
(732) S.C. GAZ NORD-EST S.A., STR.

STEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR.
8A, BL. 21, PARTER, JUD. IAŞI,
HÂRLĂU, 705100, IAȘI, ROMANIA

(540)

Gaz Nord-Est

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.15.01; 24.15.21; 26.03.23

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
portocaliu

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
metalice neelectrice, mici articole de fierărie,
containere metalice pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini şi maşini-unelte, unele acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehicule terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
unelte de mână acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare.
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.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 02850
(151) 27/04/2018
(732) SC ROYAL AMMAN INVEST

S.R.L., STR. MIHAIL STRAJAN NR.
9, BL. A7, SC. 5, AP. 2, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

MR. CORNY

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 09.01.10; 04.05.01; 04.05.05;
04.05.21
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(591) Culori revendicate:galben, roşu, roz,
verde, gri, albastru, alb

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

29. Porumb boabe (procesat), cu excepţia
produselor preparate pe bază de mălai.
35. Regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor: porumb boabe (procesat), cu
excepţia produselor preparate pe bază de
mălai (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod.
43. Servicii pentru preparare şi servire
(furnizare) de porumb boabe (procesat), cu
excepţia produselor preparate pe bază de mălai.

───────

(210) M 2018 02851
(151) 27/04/2018
(732) S.C. MONDO BIMBI SRL, STR.

GRIGORE MOISIL NR. 8, SC.
B, ET. 2, AP. 19, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 09.01.10; 27.03.15

(591) Culori revendicate:mov, albastru
(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).

───────

(210) M 2018 02852
(151) 27/04/2018
(732) ORGANIC FABRICS SRL, STR.

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, ȘOS.
BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE, NR.
11A, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

POOKY

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03

(591) Culori revendicate:verde-HEX
#A3CD39, #72BE44, #608038, galben-
HEX #F8ED4B, portocaliu-HEX
#F37B2E, #F89C27, #F16528, roz-
HEX #E984B5, albastru-HEX #5F6AB0,
#5BCAF4, #32A2DB

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă, articole
de gimnastică şi sport.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi ridicata şi
servicii de informare a consumatorilor, servicii de
publicitate, marketing şi promovare.

───────

Maribella STORE

AEROPORTULUI NR. 55C,
MANSARDA, CAMERA 1, JUD.
ILFOV, SAT CORNETU, ILFOV,
ROMANIA
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(210) M 2018 02853
(151) 27/04/2018
(732) SC CIBUS FOOD MANAGEMENT

SRL, STR. 20, NR. 14, ET. 1, JUD.
ILFOV, COM. 1 DECEMBRIE,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ZEUS MEZE & MENUS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.14; 02.01.01

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 02854
(151) 27/04/2018
(732) PAULA-SIMONA BĂLUŢĂ, STR.

SPORTIV CATALIN BERCU, NR.11,
AP.14, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14 A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCURESTI

(540)

pentru EL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 02.01.01;
27.05.01; 27.05.02; 25.01.19

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicitam
protecţie pentru toate produsele incluse în clasa
3 conform clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în clasa 3 conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în clasa 3 conform clasificării de
la Nisa).

───────
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(210) M 2018 02855
(151) 27/04/2018
(732) PAULA-SIMONA BĂLUŢĂ, STR.

SPORTIV CATALIN BERCU, NR.11,
AP.14, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14 A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCURESTI

(540)

pentru EA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 02.03.01;
27.05.01; 27.05.02; 25.01.19

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicitam
protecţie pentru toate produsele incluse în clasa
3 conform clasificării de la Nisa).
25.  Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în clasa 3 conform clasificării de la Nisa).
35.  Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în clasa 3 conform clasificării de
la Nisa).

───────

(210) M 2018 02856
(151) 27/04/2018
(732) Lagardere Travel Retail SRL,

IRIDE BUSINESS PARK, B-
DUL. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, CLĂDIREA 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335,
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)

NEIGHBOURGOODS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 26.05.18

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

clase:
30. Cafea şi băuturi pe baza de cafea, cacao
şi băuturi pe bază de cacao, ciocolată de băut,
ceaiuri din fructe uscate şi ceaiuri din plante,
băuturi pe bază de ceaiuri şi ceaiuri de plante,
dulciuri (bomboane), îngheţată, iaurt şi iaurt
congelat, ciocolată, creme de ciocolată şi alte
produse din ciocolată, napolitane, bomboane,
drajeuri, praline, produse de cofetărie şi în
special prăjituri, produse de patiserie, şi în
special brioşe, biscuiţi, prăjiturele, checuri,
cornuri, batoane, pâine, chifle şi alte produse de
panificaţie, sandvişuri, pizza, paste făinoase şi
alimente preparate având pastele făinoase ca
ingredient principal, orez şi alimente preparate
din orez, cereale şi alimente preparate pe bază
de cereale, batoane de cereale, floricele de
porumb, zahăr, miere, sirop de agave, sosuri şi
sosuri pentru salate.
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33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cidru.

tipărite şi pliante, în vederea comercializării
acestora în regim de vânzare cu amănuntul
prin magazine specializate, aducerea împreună
a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice
sub marca proprie şi mărci ale terţilor în vederea
comercializării acestora în regim de vânzare cu
amănuntul, în magazine specializate, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2018 02857
(151) 27/04/2018
(732) Lagardere Travel Retail SRL,

IRIDE BUSINESS PARK, B-
DUL. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, CLĂDIREA 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335,
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)

NEIGHBOURGOODS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 26.05.18

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

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, în special
cafenele, cofetării, snack-baruri, cafe-baruri,
restaurante care oferă mancare la pachet,
servicii de catering, servicii pentru prepararea
mâncărurilor şi a băuturilor.

32. Băuturi din fructe, sucuri de fructe şi băuturi
pe bază de fructe, sucuri de legume şi băuturi
pe bază de amestecuri extrase din fructe şi
legume, băuturi proaspete din fructe şi legume,
băuturi nealcoolice, şi anume băuturi şi sucuri
carbogazoase, băuturi energizante, amestecuri
lichide pentru prepararea băuturilor răcoritoare
şi a băuturilor pe bază de fructe, siropuri pentru
băuturi, apă potabilă îmbuteliată cu arome 
şifără arome, apă minerală, apă 
carbogazoasă,băuturi pe bază de soia, 
nefiind folosite ca
înlocuitori de lapte, concentrate de fructe şi
legume şi piureuri de fructe şi legume utilizate la
prepararea băuturilor, bere, cidru fără alcool.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare şi băuturi alcoolice sub
marcă proprie şi mărci ale terţilor, în magazine
specializare, în special în legătură cu cafea
şi băuturi pe bază de cafea, cacao şi băuturi
pe bază de cacao, ciocolată de băut, ceaiuri
din fructe uscate şi ceaiuri din plante, băuturi
pe bază de ceaiuri din fructe şi ceaiuri de
plante, dulciuri, îngheţată, iaurt şi iaurt congelat,
ciocolată, creme de ciocolată şi alte produse
din ciocolată, napolitane, bomboane, drajeuri,
praline, produse de cofetărie şi, în special,
prăjituri, produse de patiserie, şi în special
brioşe, biscuiţi, prăjiturele, checuri, cornuri,
batoane, pâine, chifle şi alte produse de
panificatie, sandvişuri, pizza, paste făinoase şi
alimente preparate având pastele făinoase ca
ingredient principal, orez şi alimente preparate
din orez, cereale şi alimente preparate pe
bază de cereale, batoane de cereale, floricele
de porumb, zahăr, miere, sirop de agave,
sosuri şi sosuri pentru salate, băuturi din
fructe, sucuri de fructe şi băuturi pe bază
de fructe, sucuri de legume şi băuturi pe
bază de amestecuri extrase din fructe şi
legume, băuturi proaspete din fructe şi legume,
băuturi nealcoolice, şi anume băuturi şi sucuri
carbogazoase, băuturi energizante, amestecuri
lichide pentru prepararea băuturilor racoritoare
şi băuturilor pe bază de fructe, siropuri pentru
băuturi, apă potabilă îmbuteliată cu arome şi
fără arome, apă minerală, apă carbogazoasă,
băuturi pe bază de soia, concentrate de fructe
şi legume şi piureuri de fructe şi legume
utilizate la prepararea băuturilor, bere, cidru
fără alcool, băuturi alcoolice (cu excepţia
berii) şi cidru alcoolic, servicii de publicitate
şi promovare pentru produse alimentare şi
băuturi alcoolice sub marcă proprie şi mărci ale
terţilor, inclusiv prin distribuirea unor publicaţii
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───────

(210) M 2018 02858
(151) 27/04/2018
(732) Lagardere Travel Retail SRL,

IRIDE BUSINESS PARK, B-
DUL. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, CLĂDIREA 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335,
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)

NEIGHBOURGOODS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 26.05.18

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

porumb, zahăr, miere, sirop de agave, sosuri şi
sosuri pentru salate.

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cidru.

clase:
30. Cafea şi băuturi pe baza de cafea, cacao
şi băuturi pe bază de cacao, ciocolată de băut,
ceaiuri din fructe uscate şi ceaiuri din plante,
băuturi pe bază de ceaiuri şi ceaiuri de plante,
dulciuri (bomboane), îngheţată, iaurt şi iaurt
congelat, ciocolată, creme de ciocolată şi alte
produse din ciocolată, napolitane, bomboane,
drajeuri, praline, produse de cofetărie şi în
special prăjituri, produse de patiserie, şi în
special brioşe, biscuiţi, prăjiturele, checuri,
cornuri, batoane, pâine, chifle şi alte produse de
panificaţie, sandvişuri, pizza, paste făinoase şi
alimente preparate având pastele făinoase ca
ingredient principal, orez şi alimente preparate
din orez, cereale şi alimente preparate pe bază
de cereale, batoane de cereale, floricele de

32. Băuturi din fructe, sucuri de fructe şi băuturi
pe bază de fructe, sucuri de legume şi băuturi
pe bază de amestecuri extrase din fructe şi
legume, băuturi proaspete din fructe şi legume,
băuturi nealcoolice, şi anume băuturi şi sucuri
carbogazoase, băuturi energizante, amestecuri
lichide pentru prepararea băuturilor răcoritoare
şi a băuturilor pe bază de fructe, siropuri pentru
băuturi, apă potabilă îmbuteliată cu arome 
şifără arome, apă minerală, apă 
carbogazoasă,băuturi pe bază de soia, 
nefiind folosite ca
înlocuitori de lapte, concentrate de fructe şi
legume şi piureuri de fructe şi legume utilizate la
prepararea băuturilor, bere, cidru fără alcool.

35.  Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare şi băuturi alcoolice sub
marcă proprie şi mărci ale terţilor, în magazine
specializare, în special în legătură cu cafea şi
băuturi pe bază de cafea, cacao şi băuturi pe
bază de cacao, ciocolată de băut, ceaiuri din
fructe uscate şi ceaiuri din plante, băuturi
pe bază de ceaiuri din fructe şi ceaiuri de
plante, dulciuri, îngheţată, iaurt şi iaurt congelat,
ciocolată, creme de ciocolată şi alte produse
din ciocolată, napolitane, bomboane, drajeuri,
praline, produse de cofetărie şi, în special,
prăjituri, produse de patiserie, şi în special
brioşe, biscuiţi, prăjiturele, checuri, cornuri,
batoane, pâine, chifle şi alte produse de
panificatie, sandvişuri, pizza, paste făinoase şi
alimente preparate având pastele făinoase ca
ingredient principal, orez şi alimente preparate
din orez, cereale şi alimente preparate pe
bază de cereale, batoane de cereale, floricele
de porumb, zahăr, miere, sirop de agave,
sosuri şi sosuri pentru salate, băuturi din
fructe, sucuri de fructe şi băuturi pe bază
de fructe, sucuri de legume şi băuturi pe
bază de amestecuri extrase din fructe şi
legume, băuturi proaspete din fructe şi legume,
băuturi nealcoolice, şi anume băuturi şi sucuri
carbogazoase, băuturi energizante, amestecuri
lichide pentru prepararea băuturilor racoritoare
şi băuturilor pe bază de fructe, siropuri pentru
băuturi, apă potabilă îmbuteliată cu arome şi
fără arome, apă minerală, apă carbogazoasă,
băuturi pe bază de soia, concentrate de fructe
şi legume şi piureuri de fructe şi legume
utilizate la prepararea băuturilor, bere, cidru
fără alcool, băuturi alcoolice (cu excepţia
berii) şi cidru alcoolic, servicii de publicitate
şi promovare pentru produse alimentare şi
băuturi alcoolice sub marcă proprie şi mărci ale
terţilor, inclusiv prin distribuirea unor publicaţii
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tipărite şi pliante, în vederea comercializării
acestora în regim de vânzare cu amănuntul
prin magazine specializate, aducerea împreună
a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice
sub marca proprie şi mărci ale terţilor în vederea
comercializării acestora în regim de vânzare cu
amănuntul, în magazine specializate, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2018 02859
(151) 27/04/2018
(732) SC RORA CONSING SRL, STR.

GĂRII NR. 6, JUDEŢUL BRAŞOV,
RÂŞNOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

PIRANA

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 03.09.24;
27.05.01; 25.01.19

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

37. Servicii de curăţătorie, spălătorie ecologică,
spălarea autovehiculelor, servicii de spălare
de autovehicule, curățare și spălare a
autovehiculelor, spălătorii cu autoservire.

───────

(210) M 2018 02860
(151) 27/04/2018
(732) Lagardere Travel Retail SRL,

IRIDE BUSINESS PARK, B-
DUL. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, CLĂDIREA 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335,
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)

NEIGHBOURGOODS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 26.05.18

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

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, în special
cafenele, cofetării, snack-baruri, cafe-baruri,
restaurante care oferă mancare la pachet,
servicii de catering, servicii pentru prepararea
mâncărurilor şi a băuturilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/04/2018-01/05/2018

(210) M 2018 02862
(151) 27/04/2018
(732) ARHIEPISCOPIA DUNĂRII

DE JOS UNITATE DE CULT,
STR. DOMNEASCĂ NR. 104,
JUD. GALATI, GALATI, 800201,
ROMANIA

(540)
ARHIEPISCOPIA
DUNĂRII DE JOS

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, CD-uri, DVD-uri
şi alte suporturi de înregistrare digitale, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
inclusiv suport de înregistrare şi difuzare a lor,
pagină web.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.
32. Ape minerale şi carbogazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Vinuri.
35. Servicii de editare şi redactare a publicaţiilor,
servicii de informare comercialăi, organizarea de
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.

41. Servicii de informare a publicului, de difuzare
de declaraţii sau de anunţuri cu caracter de
propagandă cu scop de instruire.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire pentru oameni, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor, servicii
funerare.

───────

(210) M 2018 02864
(151) 27/04/2018
(732) ARCO-PROTECT SRL, STR.

CONSTANTIN DIACONOVICI
LOGA NR. 35, JUD. TIMIŞ, LUGOJ,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OUTYMAN YOUR
CONNECTION WITH NATURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 02.09.01; 26.01.06; 03.07.05;
03.07.19; 03.07.24; 02.09.04

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

clase:
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
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amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02865
(151) 27/04/2018
(732) GRUPA MASPEX Sp.z. o. o.Sp.

k., STRADA: UL. LEGIONOW,
NUMAR: 37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

(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)
SALATINI SNAXY

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

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

───────

(210) M 2018 02866
(151) 27/04/2018
(732) IVRE CONCEPT SRL, STRADA:

SOS VITAN BARZESTI, NUMAR:
7D-7E, BL. CORP B, AP. 116,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI , RO.BU, ROMANIA

(540)

IVRE CONCEPT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03

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

35. Servicii de comercializare cu amănuntul
şi cu ridicata, prin toate mijloacele, inclusiv
prin comenzi poştale, pe internet, magazine şi
lanţuri de magazine, de articole vestimentare, de
îmbrăcăminte şi accesorii pentru îmbrăcăminte,
regruparea în avantajul terţilor a acestor
produse în magazine specializate, online pe
websiteuri proprii sau terţe ori prin reviste de
specialitate, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, prezentarea
online a produselor prin intermediul unui
site web specializat sau platformă, proprie
sau terță, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, campanii
de marketing, anunţuri publicitare, promoţii
pentru aceste produse, prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în
viitor, inclusiv prin internet, organizarea de
prezentări de modă şi de parade de modă în
scop promoţional şi comercial, prezentări de
modă în scopuri comerciale, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
şi consultanţă pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, lucrări de birou, activităţi
de import-export cu produse de tipul celor sus-
menţionate, lanţuri de magazine şi magazine
online specializate.
42. Servicii de design vestimentar, de
încălțăminte, ceasuri și bijuterii, design textil și
de accesorii pentru îmbrăcăminte, design de
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accesorii de modă, design artistic industrial,
estetică industrială şi vestimentară, cercetare în
domeniul designului, consultanță în materie de
design vestimentar, artă grafică şi design, design
grafic asistat de calculator.

───────

(210) M 2018 02867
(151) 27/04/2018
(732) BANCA TRANSILVANIA S.A.,

STR. GEORGE BARIŢIU NR. 8,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RAUL DE LA BT

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

înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele,
tablete, maşini de dictare (dictating machine),
busole, unităţi de disc pentru calculatoare,
tonuri de apel descărcabile pertru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, DVD playere,
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afisaj electronic,
publicaţii electronice, descărcabile, cititoare
de cărţi electronice, tablete electronice
interactive, carduri magnetice codate, brăţări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căşti de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfeţe pentru
calculatoare, tonomate, muzicale, automate
muzicale acţionate de fise (tonomate), tonomate
pentru calculatoare, laptopuri, lasere, nu
ceie pentru scopuri medicale, magneţi, lupe
(optică), compasuri, busole marine, carduri de
memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile, telefoane celulare,
modemuri, maşini de numărat şi sortat
bani, aparate de monitorizare, alteie decât
cele pentru scopuri medicale, mmonitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri, suporturi pentru mouse, calculator
tip notebook, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), calculatoare de buzunar,
playere media portabile, imprimante pentru
utilizarea împreună cu calculatoarele, folii de
protecţie adaptate pentru ecranele de calculator,
folii de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, radiouri, scanere (echipamente de
procesare a datelor), dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), huse pentru
laptopuri, inele inteligente, ochelari inteligenţi,
telefoane inteligente, ceasuri inteligente, tocuri
pentru ochelari, lanţuri pentru ochelari, fluiere
pentru sporturi, echere pentru măsurare,
casetofoane portabile, ochelari de soare,
calculatoare tip tablete, materiale didactice,
roboţi de învăţare, receptoare de telefon, aparate
de telefon, calculatoare client subţire (thin client),

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, discuri
de vinil, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare, software pentru
computere, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), genţi adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporţuri pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate şi
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoane inteligente, şnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de nemorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
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ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului,
unităţi flash USB, casete video, casete cu jocuri
video, calculatoare portabile.

38. Servicii de telecomunicaţii, comunicare
electronică prin spaţii de chat, linii de chat
şi forumuri pe internet, comunicare prin
răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de
comunicare online, transfer de fişiere în format
electronic, transfer de informaţii şi de date
prin servicii online şi pe internet, transmitere
electronică de mesaje, date şi documente,
servicii de comunicaţii telefonice oferite pentru
linii telefonice de asistenţă în cazuri de urgenţă
(hotline) şi pentru caii center-uri, comunicare
prin mijloace electronice, servicii de transmisie
securizată de date, sunete şi imagini, serviicii
interactive de comunicaţii, transmitere de date,
mesaje şi informaţii, telecomunicaţii, furnizarea
accesului la bazele de date, comunicaţii prin
telegrame, comunicaţii prin telefon, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, furnizarea
de forumuri online, flux continuu (streaming)
de date, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).

───────

(210) M 2018 02868
(151) 27/04/2018
(732) Intertoy Zone SRL, STRADA:

CAMINULUI, NUMAR: 6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021742,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Moki

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă (obiecte
de divertisment), decorațiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2018 02869
(151) 27/04/2018
(732) PIVNITELE CONTELUI

GRASSALKOVICH 1749 S.R.L.,
STRADA: IULIA, NUMAR: 2,
JUDET: ARAD, VLADIMIRESCU,
ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)

ASZU CONTE
GRASSALKOVICH'S

CELLARS 1749

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, garanţii pentru
cauţiune, servicii bancare, servicii de Brokeraj,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, financiară, servicii
de birou de credite, emiterea cardurilor 
decredit, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip credit
ipotecar, servicii bancare online, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de debit,
colectarea chiriilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire.
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(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 07.01.24;
07.01.25; 07.03.01; 27.05.02; 24.03.01;
24.03.18; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, crem, auriu,
negru, gri

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2018 02870
(151) 27/04/2018
(732) PIVNITELE CONTELUI

GRASSALKOVICH 1749 S.R.L.,
STRADA: IULIA, NUMAR: 2,
JUDET: ARAD, VLADIMIRESCU,
ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)

ASZU PIVNITELE CONTELUI
GRASSALKOVICH 1749

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 07.01.24;
07.01.25; 07.03.01; 27.05.02; 24.03.01;
24.03.18; 29.01.14

(591) Culori
revendicate:negru,gri,verde,crem,auriu

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 02871
(151) 27/04/2018
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl,

STRADA: RUE JEAN FRANÇOIS
BARTHOLONI, NUMAR: 4-6, ,
GENÈVE,, 1204, ELVEȚIA

(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
NATURE'S PROMISE

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, detergenţi pentru spălarea
vaselor, preparate pentru curăţarea sticlei, săruri
pentru înălbire, preparate de albire, balsamuri
pentru rufe, preparate de curăţare pentru uz
personal, de uz casnic şi de spălare, lichide
pentru spălarea parbrizelor, substanţe pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru lustruit,
curăţat şi abrazive de uz personal, menajer
şi pentru meşteşugărit, cremă şi preparate de
lustruit pantofi, ceară pentru pantofi, săpunuri,
produse de parfumerie, produse antiperspirante
(produse de toaletă), măşti de frumuseţe,
preparate pentru albit de uz cosmetic, preparate
de curăţare pentru uz cosmetic, deodorante de
uz personal, apă de toaletă, apă de colonie,
săruri de baie, loțiuni de baie, lemn parfumat,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii şi a
unghiilor, preparate cosmetice pentru slăbire,
creme antirid, creme din unt de shea (de
uz cosmetic), cremă contra soarelui, produse
pentru machiaj, produse demachiante, ojă de
unghii, ruj de buze, trusă pentru cosmetice,
beţişoare de bumbac pentru uz cosmetic, vată
de uz cosmetic, produse pentru depilare si
produse epilatoare, preparate pentru îngrijirea
părului, loţiuni tonice pentru păr, loţiuni capilare,
balsamuri pentru păr, vopsele pentru păr,
şampoane, şampoane pentru animalele de
companie, produse pentru bărbierit, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, şerveţele
umede de uz cosmetic, uleiuri esențiale, produse
cosmetice, produse pentru îngrijirea dinţilor,
apă de gură nu pentru uz medical, beţişoare
parfumate.
5. Produse farmaceutice si veterinare,
suplimente dietetice şi nutritive, vitamine,
produse igienice pentru medicină, substanţe
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29. Carne, bacon (sunculiță), șuncă, jambon,
peşte, ton, carne de pasăre şi vânat, produse
alimentare din peşte, carne de pasăre şi vânat,
crustacee (care nu sunt vii), extracte din carne,
cârnaţi, alimente sărate (conservanţi), fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte, legume
congelate, fructe de pădure congelate, stafide,
murături, supe şi produse pentru prepararea
supei, cartofi prăjiţi, chipsuri de cartofi şi alte
produse din cartofi, produse alimentare gata
preparate pe bază de carne, bacon, şuncă,
peşte, ton, carne de pasăre şi vânat, legume
sau cartofi, jeleuri, gemuri, marmelade, unt
de arahide, cremă de alune, fructe cu coajă
lignificată procesate, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, lapte praf, iaurt, unt, margarină,
brânzeturi, frişcă, lapte condensat pentru cafea,
băuturi conținând în principal lapte, uleiuri şi
grăsimi comestibile, ulei de floarea soarelui
pentru gătit, fructe cu coaja tare prelucrate,
preparate nutritive şi aditivi pe bază de legume,
fructe, grăsimi și/sau acizi graşi, cu adaos de
vitamine, minerale şi oligoelemente, separat sau
în combinaţie, nu de uz medical, mâncăruri gata
preparate pe bază de fasole, lapte de soia,
hummus.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, fulgi de cereale şi alte preparate din
cereale pentru micul dejun, batoane de granola,
amidon de porumb, spaghete, tăiţei, macaroane
şi paste făinoase, pâine, produse de patiserie,
praline, dulciuri, bomboane, biscuiți, torturi,
prăjituri, fursecuri, inghetata, pizza, mâncăruri
gata preparate cu orez, făină sau cereale,
plăcintă cu carne, pește, păsări, vânat, plăcintă
cu legume, brânzeturi şi fructe, îndulcitori

naturali, gustări sărate din cereale şi făină,
chipsuri de porumb, floricele de porumb, fulgi
de porumb, terci de ovăz, cereale pentru micul
dejun, creme pentru sendvişuri care conţin în
principal zahăr, cacao, nuga, lapte, miere și/
sau grăsimi, ciocolată şi produse din ciocolată,
batoane de ciocolată, biscuiţi de ciocolată,
ciocolată de băut, miere, sirop de arţar, melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, maioneză,
oţet, sosuri (condimente), sosuri pentru salate,
ketchup (sosuri), mirodenii, sosuri de fructe,
gheaţă (pentru răcire), preparate nutritive, aditivi
pe bază de cereale, carbohidraţi, cu adaos de
vitamine, minerale şi oligoelemente, separat sau
în combinaţie, nu de uz medical.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, crustacee vii, fructe şi
legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, fructe cu coaja lignificată neprelucrate,
alimente pentru animale, hrană pentru animale
de companie.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curăţenie, produse de
parfumerie, produse de igienă, produse de
îngrijire a pielii, farduri, cosmetice, uleiuri de
corp, mâncăruri, produse alimentare, băuturi,
produse farmaceutice, produse veterinare,
produse dietetice, suplimente nutritive,
regruparea, în folosul terților, de preparate
pentru curăţenie, produse de parfumerie,
produse de igienă, produse de îngrijire a
pielii, farduri, cosmetice, uleiuri corporale,
mâncăruri, produse alimentare, băuturi, produse
farmaceutice, produse veterinare, produse
dietetice şi suplimente nutritive (cu excepţia
transportului acestora) pentru a le permite
consumatorilor să le vizualizeze şi să le
achiziţioneze de la un comerciant engros,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii fiind furnizate şi online şi prin
comerţ electronic.

───────

dietetice de uz medical, alimente pentru
bebeluşi, alimente pentru nou-născuți, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dintilor si pentru amprente dentare,
ceară dentară, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
erbicide, produse pentru odorizarea aerului,
scutece de unică folosinţă, preparate nutritive pe
bază de proteine, cu adaos de vitamine, 
mineraleşi oligoelemente, fie separat, fie în 
combinaţie,proteine pe bază de aditivi, cu adaos 
de vitamine,minerale şi oligoelemente, fie 
separat, fie încombinaţie, suplimente 
dietetice pe bază de legume, fructe, grăsimi
 sau acizi graşi, cu
adaos de vitamine, minerale şi oligoelemente,
fie separat, fie în combinaţie de uz medical,
suplimente dietetice pe bază de cereale,
carbohidraţi sau de origine vegetală, cu adaos de
vitamine, minerale şi oligoelemente, fie separat,
fie în combinaţie, de uz medical.
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(210) M 2018 02872
(151) 30/04/2018
(732) SC LEADBI SRL, STRADA:

ANASTASIE PANU, NUMAR: 56,
BL. B1, SC. B, ET. 3, APP. 11,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, 700019, IAȘI,
ROMANIA

(540)
LeadBI

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

9. Software (programe).

───────

(210) M 2018 02873
(151) 30/04/2018
(732) S.C. HOUSE ANA TOUR

S.R.L., STRADA: STR.DRUMUL
UNGURENILOR, NUMAR: 40,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

GALINA BIO EGGS

(531) Clasificare Viena: 26.01.15; 26.01.21;
27.05.02; 03.07.03; 03.07.24; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(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 (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).

───────

(210) M 2018 02874
(151) 30/04/2018
(732) OVIDIU NICORESCU, BDUL

DECEBAL NR. 33, BL. I3, ET. 2, AP.
35, JUD. NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ,
610033, NEAMȚ, ROMANIA

(540)
BABY DARY

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

12. Cărucior copii, vehicule.
───────

42. Închirierea de software, software ca serviciu
(SaaS).
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(210) M 2018 02879
(151) 01/05/2018
(732) SC E-IDEEA SRL, STRADA:

CONSTANTIN BRANCOVEANU,
NUMAR: 76, BL 11 SC E, JUDEŢ
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

TEAM SECURITY IMPREUNA
PENTRU UN VIITOR MAI BUN

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.16;
03.07.24; 29.01.12; 27.05.01

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────



Erată Referitor la depozitul M2018/02703, publicat în data de 27.04.2018, se scoate de la publicare deoarece acesta a fost dublat cu depozitul M2018/02705 publicat în data de 
27.04.2018. 


