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Cereri Mărci publicate în 03/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05125 27/08/2018 IHB LANGUAGE TRAINING

CENTER SRL
Study Romanian

2 M 2018 05513 27/08/2018 SC MARITIMO RESIDENCE
SRL

Gran Via MARINA

3 M 2018 05514 27/08/2018 ANDREI-ALEXANDRU VASILE SCOALA DE SCHI PRO SKIERS

4 M 2018 05515 27/08/2018 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

5 M 2018 05517 27/08/2018 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

6 M 2018 05518 27/08/2018 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

7 M 2018 05519 27/08/2018 SC AGROPAN IMPEX SRL Pangran

8 M 2018 05520 27/08/2018 Asociatia Profesor
KHACHATRZAN, Detoxifiere,
Revitalizare, Scadere Pnderala

AQUASPECTR

9 M 2018 05521 27/08/2018 IONEL - DANIEL BUTUNOI BUTUNOI IONEL - DANIEL

10 M 2018 05522 27/08/2018 MIRCEA MANOLACHE MANOLACHE MIRCEA

11 M 2018 05523 27/08/2018 SC LAROPHARM SRL Laropharm INDUSTRIE
FARMACEUTICA LIVcomplex
FORTE

12 M 2018 05524 27/08/2018 PREMIUM MOTORS SRL PREMIUM MOTORS

13 M 2018 05525 27/08/2018 GABRIEL-ALEXANDRU COMAN DESIGN94 WEB DESIGN &
DEVELOPMENT

14 M 2018 05526 27/08/2018 Bogdan Varvoreanu ELISABETA RIZEA

15 M 2018 05527 27/08/2018 BOGDAN FILCEA FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL ÎN SALĂ

16 M 2018 05528 27/08/2018 FAST FOOD INVEST SRL NOMAD

17 M 2018 05529 27/08/2018 ASOCIATIA ARBITRILOR DE
SCHI SIBIU

PRO SKI CUPA SPERANŢELOR

18 M 2018 05530 27/08/2018 ASOCIATIA ARBITRILOR DE
SCHI SIBIU

ASOCIATIA ARBITRILOR DE
SCHI A.A.S.-SIBIU

19 M 2018 05531 27/08/2018 CLAUDIA-MONICA ALIONESCU AleeKim

20 M 2018 05532 27/08/2018 COSMO PHARM S.R.L. VIRIL - PASTILA DE PUTUT

21 M 2018 05533 27/08/2018 ROMAQUA GROUP S.A. BORSZÉKI BORVIZ

22 M 2018 05534 27/08/2018 SC ROMAQUA GROUP SA BORSZÉKI IGAZI ÁSVÁNYVÍ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 05535 27/08/2018 SC ROMAQUA GROUP SA BORSZÉKI IGAZI

TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ

24 M 2018 05537 27/08/2018 SC FLIO TRAVEL & EVENTS
SRL

SECRET ROMANIA

25 M 2018 05538 27/08/2018 SC DEFNE SELOS SRL kid

26 M 2018 05541 27/08/2018 IOANA CIOLACU MIRON ROMANIAN FASHION
COUNCIL

27 M 2018 05542 27/08/2018 ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI MEFI CAFE & BAR

28 M 2018 05543 27/08/2018 ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI DON STEFANO
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(210) M 2018 05125
(151) 27/08/2018
(732) IHB LANGUAGE TRAINING

CENTER SRL, STR. CONSTANTIN
RĂDULESCU MOTRU NR. 29, BL.
33, SC. 3, ET. 8, AP. 105, SECTOR
4
, BUCUREŞTI, 9, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Study Romanian

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 09.01.09

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 05513
(151) 27/08/2018
(732) SC MARITIMO RESIDENCE

SRL, STR. CLUCERULUI NR.
35, TRONSON 2, ET. 3, BIROUL
2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Gran Via MARINA

(531) Clasificare Viena: 03.09.14; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis,
bleumarin

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 05514
(151) 27/08/2018
(732) ANDREI-ALEXANDRU VASILE,

STR. CUZA VODA NR. 25, JUD.
PRAHOVA, BUŞTENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SCOALA DE SCHI
PRO SKIERS

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 06.01.04;
02.01.08; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.21;
29.01.15

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

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

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

───────
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(210) M 2018 05515
(151) 27/08/2018
(732) SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, 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)

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(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
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05517
(151) 27/08/2018
(732) SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, 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)

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(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
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
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materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05518
(151) 27/08/2018
(732) SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, 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)

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(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

de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05519
(151) 27/08/2018
(732) SC AGROPAN IMPEX SRL, CALEA

CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP C4,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Pangran

(531) Clasificare Viena: 05.05.02; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.21; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
P45-16 C)

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
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melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 05520
(151) 27/08/2018
(732) Asociatia Profesor

KHACHATRZAN, Detoxifiere,
Revitalizare, Scadere Pnderala,
STR. ARMENEASCĂ NR. 46,
JUD. ILFOV, MOGOŞOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AQUASPECTR

(531) Clasificare Viena: 24.07.23; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
bleumarin, negru

(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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale.
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).
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).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05521
(151) 27/08/2018
(732) IONEL - DANIEL BUTUNOI, STR.

MIHAI VODA NR. 17, JUD. GALAŢI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

(540)
BUTUNOI IONEL - DANIEL

(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).
38. Telecomunicaţii. (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).
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).

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 05522
(151) 27/08/2018
(732) MIRCEA MANOLACHE , STR.

TUFESCU NR. 10, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
MANOLACHE MIRCEA

(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).
38. Telecomunicaţii. (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).
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).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05523
(151) 27/08/2018
(732) SC LAROPHARM SRL, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 145 A,
JUDEŢUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Laropharm INDUSTRIE
FARMACEUTICA

LIVcomplex FORTE

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
293C), roşu-vişiniu (Pantone 7622C)

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare, produse igienice
pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────
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(210) M 2018 05524
(151) 27/08/2018
(732) PREMIUM MOTORS SRL, STR. 13

DECEMBRIE NR. 66, BIROUL 4,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

PREMIUM MOTORS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.19

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

35. Publicitate, publicitate în legătură cu servicii
de închirieri, vânzare şi reparaţii automobile,
publicitate radio, publicitate exterioară, servicii
de dealer (vânzare) de vehicule, şi
anume, dealership în domeniul automobilelor,
camioanelor, maşinilor, vehicule de teren,
servicii de management a flotelor de maşini
în legatură cu urmărirea şi monitorizarea
vehiculelor comerciale, servicii de consultanţă
de afaceri în legătură cu managementul flotelor
de maşini destinate uzului comercial, marketing,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
36. Consultanţă financiară.
37. Întreţinere şi reparaţii de vehicule, servicii
de management a parcurilor auto, şi anume,
întretinere şi reparaţii de vehicule.

39. Servicii de închiriere şi leasing de vehicule,
servicii de rezervare pentru închirierea şi
leasingul de vehicule, şi anume, rezervări
de închirieri pentru autoturisme, camioane,
autoturisme, vehicule de teren.

───────

(210) M 2018 05525
(151) 27/08/2018
(732) GABRIEL-ALEXANDRU COMAN,

STR. OITUZ NR. 61, AP. 10, JUD.
ILFOV, POPEŞTI-LEORDENI,
ILFOV, 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)

DESIGN94 WEB DESIGN
& DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.02;
26.01.07; 27.05.08; 27.07.02

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

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,
servicii IT, securitate, protecție și reconstituire
IT, consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii IT în legătură
cu stocarea electronică de date, managementul
proiectelor IT, dezvoltare software, programare și
implementare, integrare de sisteme informatice
și rețele de calculatoare, furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
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de sisteme și de rețele de calculatoare, servicii
de instalare, reparare și întreținere de software
de calculator, închirieri de hardware
și software, software ca serviciu (SaaS), servicii
de consultanță pentru software, configurare de
rețele de calculatoare folosind software, servicii
de remediere a problemelor la software de
calculator (suport tehnic), servicii de consiliere
și de dezvoltare de software de calculator,
dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
servicii de reparații și întreținere de hardware
de calculator, servicii de instalare de hardware
pentru sisteme
informatice, servicii de consiliere și
consultanță privind hardware-ul de calculator,
proiectarea rețelelor informatice pentru terți,
configurare de sisteme și rețele informatice,
servicii de consultanță privind rețelele de
calculatoare, servicii de asistență tehnică pentru
supravegherea rețelelor informatice, servicii
consultative și informații despre periferice de
calculator, proiectare şi dezvoltare hardware şi
software, servicii de design, servicii de creare
de site-uri web, servicii de furnizori de server
de aplicatii (ASP), furnizarea de informaţii din
indexuri şi baze de date cu funcţie de căutare,
punere la dispoziţie de utilizare ocazională a
unor aplicaţii software nedescărcabile, servicii de
consultanţă în materie de hardware şi
software de calculator, informaţii referitoare la
tehnologie informatică furnizate on-line dintr-o
reţea globală de calculatoare sau pe internet,
creare şi întreţinere de pagini web, furnizarea de
motoare de cautare pentru obtinerea datelor prin
intermediul retelelor de comunicatii, gestionarea
motoarelor de căutare, servicii de calculator,
respectiv crearea de comunităţi virtuale pentru
utilizatorii înregistraţi pentru organizarea de
grupuri şi evenimente, servicii informatice,
respectiv găzduirea de facilităţi electronice
pentru terţi pentru organizarea şi coordonarea
de întâlniri, evenimente şi discuţii interactive
prin reţele de comunicaţii, servicii ale unor
furnizori de aplicatii, si anume gazduire de
software pentru terti, furnizor de servicii de
aplicaţii (ASP) cu software care permite sau
facilitează încărcarea, descărcarea, difuzarea,
afişarea, etichetarea,
crearea de bloguri (pagini de internet de
tip jurnal), legătura, punerea la comun sau
furnizarea în alt mod a informaţiilor sau mediilor
electronice prin reţele de comunicare, servicii
în domeniul calculatoarelor sub formă de
pagini web personalizate cu informaţii definite
de utilizatori sau specifice, profiluri personale,
conţinut audio, video, cu imagini fotografice,
text, grafice sau date, servicii informatice, şi
anume, furnizor de servicii de aplicaţii care

oferă software pentru interfeţe de programe a
aplicaţiilor (API), servicii software ca un serviciu
(SAAS), furnizarea unui site web pentru a pune
în legătură vânzătorii cu cumpărătorii.

───────

(210) M 2018 05526
(151) 27/08/2018
(732) Bogdan Varvoreanu, STR. SPINIS

NR. 7, BL. 45, SC. 5, ET. 1, APT.
64, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) IP Boutique, STR. COMPLEXULUI
NR. 1, BL. 62, SC. 3, AP. 106,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ELISABETA RIZEA

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

35. Servicii de promovare, promovare de
evenimente speciale, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale.
36. Sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, organizare de finanțări pentru proiecte
sportive, culturale și de divertisment.
39. Servicii de vizitare a obiectivelor turistice,
ghid turistic și excursii, organizare de excursii,
organizare de excursii, excursii de o zi și tururi de
oraș, furnizare de informații pentru turiști despre
excursii și tururi de oraș, planificare și organizare
de tururi de oraș și de excursii de o zi.
41. Organizarea de expoziții la muzeu, servicii
de custode de muzeu, organizarea de seminarii
educative, publicare de cărți educative, publicare
de materiale educative, organizare de seminarii
educative, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative, ateliere
organizate în scopuri educative, cursuri în
cadrul taberelor educative, servicii educative
și de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare și conducere de
conferințe educative, organizare de expoziții
în scopuri educative, organizarea de activități
educative destinate studenților, producție de
filme în scopuri educative, servicii educative,
de divertisment și sportive, prezentări de filme
în scopuri educative, organizare de festivaluri
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în scopuri educative, spectacole muzicale,
prezentare de reprezentații muzicale, organizare
de evenimente muzicale, activități culturale,
servicii culturale, organizarea de spectacole
culturale, furnizare de activități culturale,
coordonare de activități culturale, coordonare
de evenimente culturale, ateliere organizate în
scopuri culturale, organizare de festivități în
scopuri culturale, organizare de demonstrații
în scopuri culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, organizare de expoziții în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, informare în legătură cu
activități culturale, furnizare de informații despre
activități culturale, organizare și coordonare de
activități culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de conferințe
în materie de activități culturale, organizarea
de seminarii în materie de activități culturale,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, furnizare de servicii de
vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive
și culturale, proiecții de filme cinematografice,
organizarea de cursuri educative destinate
studenților, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor, informaţii
despre educaţie, efectuarea de excursii cu
ghid, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii), furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
organizare de serate/evenimente muzicale
si/sau culturale, conferin,e pe teme de
istorie/etnografie/antropologie, proiecţii de film,
expozitii de fotografie/pictură, organizare de scoli
de vară pentru elevi/studenţi, cu participarea
a diverşi profesori, organizare excursii pentru
divertisment.

───────

(210) M 2018 05527
(151) 27/08/2018
(732) BOGDAN FILCEA, STR.

I.L.CARAGIALE NR. 27, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
FEDERAŢIA ROMÂNĂ
DE FOTBAL ÎN SALĂ

(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 destinate să
satisfacă nevoile individuale.

───────

(210) M 2018 05528
(151) 27/08/2018
(732) FAST FOOD INVEST SRL , BD. G-

RAL GHEORGHE MAGHERU NR.
7, SC. 1, ET. 8, AP. 35, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NOMAD

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurant, cafenea, bar.

───────
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(210) M 2018 05529
(151) 27/08/2018
(732) ASOCIATIA ARBITRILOR DE

SCHI SIBIU, STR. DOAMNA
STANCA NR. 17 D, AP. U92, JUD.
SIBIU, SELIMBAR, 557260, SIBIU,
ROMANIA

(540)

PRO SKI CUPA
SPERANŢELOR

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 02.01.23;
24.07.23; 27.05.01; 29.01.14

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

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

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

───────

(210) M 2018 05530
(151) 27/08/2018
(732) ASOCIATIA ARBITRILOR DE

SCHI SIBIU, STR. DOAMNA
STANCA NR. 17 D, AP. U92, JUD.
SIBIU, SELIMBAR, 557260, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ASOCIATIA ARBITRILOR
DE SCHI A.A.S.-SIBIU

(531) Clasificare Viena: 01.15.17; 25.01.01;
25.01.06; 25.01.19; 29.01.04

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

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

───────

(210) M 2018 05531
(151) 27/08/2018
(732) CLAUDIA-MONICA ALIONESCU

, STR. CASTAULUI NR. 39,
JUDEŢUL HUNEDOARA
, ORASTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)
AleeKim

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

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

───────
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(210) M 2018 05532
(151) 27/08/2018
(732) COSMO PHARM S.R.L., B-DUL

CORNELIU COPOSU, NR. 5, BL.
103, SC.3, ET.7, AP.74, SECTOR 3
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)
VIRIL - PASTILA DE PUTUT

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

5. Produse farmaceutice, substanţe dietetice de
uz medical, suplimente dietetice.

───────

(210) M 2018 05533
(151) 27/08/2018
(732) ROMAQUA GROUP S.A., STR.

CARPAŢI NR. 46, JUDEŢUL
HARGHITA, BORSEC, 535300,
HARGHITA, 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)
BORSZÉKI BORVIZ

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

32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, limonade, apă lithia
(bogata în litiu), apă minerală (băuturi),
băuturi nealcoolice, apă carbogazoasă, băuturi
răcoritoare, ape de masă, ape de izvor, ape
(băuturi).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi de informare
a consumatorilor, comerţ cu amănuntul şi cu

ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondenţă,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de intermediere
şi consultanţă în afaceri în domeniul vânzării
de produse şi prestării de servicii, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing şi publicitare, difuzare de
materiale publicitare şi promoţionale, difuzarea
de anunţuri publicitare şi anunţuri comerciale,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broşuri şi material tipărit), distribuire de anunţuri
publicitare, distribuire de eşantioane, distribuire
de materiale publicitare, distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broşuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanţă pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu, distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distributie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distribuţie şi
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienti în scopuri
comerciale, promotţonale şi/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate şi marketing, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de calatorie, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, ambalarea produselor, depozitare
de produse, depozitare temporară de livrări,
depozitare şi livrare de bunuri, servicii de
etichetare, servicii de îmbuteliere, servicii
de împachetare şi ambalare, subdivizarea şi
reambalarea bunurilor, împachetare şi ambalare
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de bunuri, servicii de livrare a mărfurilor, servicii
de manevrare şi transport de mărfuri, servicii de
manipulare a mărfii de import şi export, servicii
de transport şi expeditie de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri, reexpediere de mărfuri,
ridicare de mărfuri, servicii de distribuţie, servicii
de expediere, servicii de transport, servicii
de transport comercial de mărfuri, servicii de
urmărire a mărfurilor.

───────

(210) M 2018 05534
(151) 27/08/2018
(732) SC ROMAQUA GROUP SA ,

STR CARPATI NR 46, JUDEŢ
HARGHITA, BORSEC, 535300, HG,
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)
BORSZÉKI IGAZI ÁSVÁNYVÍ

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

32. Ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, limonade, apă lithia
(bogată în litiu), apă minerală (băuturi),
băuturi nealcoolice, apă carbogazoasă, băuturi
răcoritoare, ape de masă, ape de izvor, ape
(băuturi).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerț și informare
a consumatorilor, comerț cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării

de produse și prestării de servicii, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționaie, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzare de
materiale publicitare și promoționaie, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit], distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de eșantioane, distribuire
de materiale publicitare, distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu, distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoționale, distribuție
de fluturași, broșuri, materiale tipărite și
mostre în scop publicitar, distribuție și
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționaie și/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate și marketing, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, analiză de afaceri, cercetare și servicii
de informare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, ambalarea produselor, depozitare
de produse, depozitare temporară de livrări,
depozitare și livrare de bunuri, servicii de
etichetare, servicii de îmbuteliere, servicii
de împachetare și ambalare, subdivizarea și
reambalarea bunurilor, împachetare și ambalare
de bunuri, servicii de livrare a mărfurilor, servicii
de manevrare și transport de mărfuri, servicii de
manipulare a mărfii de import și export, servicii
de transport și expediție de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport și livrare de produse,
expediere de mărfuri, reexpediere de mărfuri,
ridicare de mărfuri, servicii de distribuție, servicii
de expediere, servicii de transport, servicii
de transport comercial de mărfuri, servicii de
urmărire a mărfurilor.
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───────

(210) M 2018 05535
(151) 27/08/2018
(732) SC ROMAQUA GROUP SA ,

STR CARPATI NR 46, JUDEŢ
HARGHITA, BORSEC, 535300, HG,
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)
BORSZÉKI IGAZI

TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, limonade, apă lithia
(bogată în litiu), apă minerală (băuturi),
băuturi nealcoolice, apă carbogazoasă, băuturi
răcoritoare, ape de masă, ape de izvor, ape
(băuturi).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerț și informare
a consumatorilor, comerț cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționaie, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzare de
materiale publicitare și promoționaie, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit], distribuire de anunțuri

publicitare, distribuire de eșantioane, distribuire
de materiale publicitare, distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu, distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoționale, distribuție
de fluturași, broșuri, materiale tipărite și
mostre în scop publicitar, distribuție și
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționaie și/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate și marketing, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, analiză de afaceri, cercetare și servicii
de informare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, ambalarea produselor, depozitare
de produse, depozitare temporară de livrări,
depozitare și livrare de bunuri, servicii de
etichetare, servicii de îmbuteliere, servicii
de împachetare și ambalare, subdivizarea și
reambalarea bunurilor, împachetare și ambalare
de bunuri, servicii de livrare a mărfurilor, servicii
de manevrare și transport de mărfuri, servicii de
manipulare a mărfii de import și export, servicii
de transport și expediție de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport și livrare de produse,
expediere de mărfuri, reexpediere de mărfuri,
ridicare de mărfuri, servicii de distribuție, servicii
de expediere, servicii de transport, servicii
de transport comercial de mărfuri, servicii de
urmărire a mărfurilor.

───────
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(210) M 2018 05537
(151) 27/08/2018
(732) SC FLIO TRAVEL & EVENTS SRL,

STR. CLAUDIU NR. 24, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021517, ROMANIA

(540)
SECRET ROMANIA

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05538
(151) 27/08/2018
(732) SC DEFNE SELOS SRL, ŞOS.

PETRĂCHIOAIA NR. 113, JUD.
ILFOV, AFUMAŢI, ROMANIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)

kid

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.24; 29.01.14

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

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

32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de

fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2018 05541
(151) 27/08/2018
(732) IOANA CIOLACU MIRON, STR.

ION CAMPINEANU NR. 31,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010035,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROMANIAN
FASHION COUNCIL

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

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

───────
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(210) M 2018 05542
(151) 27/08/2018
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MEFI CAFE & BAR

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 26.15.09;
27.05.01

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

43. Servicii de alimentație, servicii de cazare
temporară.

───────

(210) M 2018 05543
(151) 27/08/2018
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

DON STEFANO

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.09;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────


