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Cereri Mărci publicate în 04/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05165 27/09/2018 Cornel Vladimir Szatmari-Filip Brand Safe

2 M 2018 06355 27/09/2018 COCMOTORS SRL COCMOTORS

3 M 2018 06356 27/09/2018 DEXTER SECURITY SRL DEXTER SECURITY

4 M 2018 06357 27/09/2018 R.E.V. SERV SRL Pintea Băutură spirtoasă

5 M 2018 06358 27/09/2018 FUNDAŢIA DREPTUL LA
EDUCAŢIE

OK center Fitness financiar

6 M 2018 06359 27/09/2018 FUNDAȚIA DREPTUL LA
EDUCAȚIE

OK center Financial Fitness

7 M 2018 06360 27/09/2018 SC DEMACO PRESS SRL H HETI Hirdető

8 M 2018 06363 27/09/2018 S.C. SOUP CAROUSEL S.R.L. The Soup CAROUSEL SLOW
FOOD FAST

9 M 2018 06364 27/09/2018 S.C. APEX SALTRANS S.R.L. APEX SALTRANS

10 M 2018 06365 27/09/2018 SIMERIA LACTATE PROD
S.R.L.

Greven

11 M 2018 06366 27/09/2018 SC CONSOLIGHT COM SRL COnSOLIgHT CONECTAȚI LA
VIITOR

12 M 2018 06367 27/09/2018 S.C. CASA ARGESEANA
TRADITIONAL S.R.L.

CA CASA ARGEȘEANĂ
TRADITIONAL

13 M 2018 06368 27/09/2018 SIMERIA LACTATE PROD
S.R.L.

Riccione

14 M 2018 06369 27/09/2018 EDITH TULAI DEPNER
OCTAVIAN ISAILĂ
ALFRED GÖKELER
LADISLAU CIOCAN
SOLOMON BREZOI

Weinfest Mediaș

15 M 2018 06370 27/09/2018 DAX G GRUP S.R.L. DAXflex soluţii inteligente de
cablare

16 M 2018 06371 27/09/2018 Walmark, a.s. Minimartieni PROimun

17 M 2018 06372 27/09/2018 ASK STORE SRL-D MistmatiQue

18 M 2018 06373 27/09/2018 RESPECT BIGTIME GROUP BIG TIME PRODUCTION

19 M 2018 06374 27/09/2018 SC MTMC CONSULTING
TECHNOLOGIES SRL

vip vorbesc IN PUBLIC

20 M 2018 06375 27/09/2018 DIGITAL ADVERTISING S.R.L. DIGITAL ADVERTISING

21 M 2018 06376 27/09/2018 Octavian Isailă Vechea Metropolă de vin a
Transilvaniei
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 06377 27/09/2018 SC CAPODOPERA

PRODUCTION SRL
ONE SHOP

23 M 2018 06378 27/09/2018 IGLOO MEDIA B banchiza urbană

24 M 2018 06379 27/09/2018 ASOCIATIA IGLOO HABITAT SI
ARHITECTURA
DRAGOS DOGARU

B:MAD BUCUREŞTI/
BUCHAREST MODERNISM
ART DECO

25 M 2018 06380 27/09/2018 SHELTER SECURITY S.R.L. ShELTER Security

26 M 2018 06381 27/09/2018 SC TOUJOURS SRL TOUJOURS FAMILY OWNED
RESTAURANT SINCE 2013

27 M 2018 06382 27/09/2018 S.C. BBQ RIBS GRILL S.R.L. RIBS GRILL

28 M 2018 06383 27/09/2018 SCHUNN INTERNATIONAL
S.R.L.

EXCLUSIVE CAR RENTALS

29 M 2018 06385 27/09/2018 SC PROMOSTORE DESIGN
SRL

P PROMOSTORE

30 M 2018 06387 27/09/2018 TONEA DANIELA
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

DANIELL'S Laborator Cofetarie

31 M 2018 06388 27/09/2018 Daniela Tulai Depner

32 M 2018 06389 27/09/2018 S.C. DIAMOND PROTECT
SECURITY S.R.L.

DIAMOND PROTECT
SECURITY

33 M 2018 06390 27/09/2018 SC PASSAGE FOOD SRL TOYZZ SHOP

34 M 2018 06391 27/09/2018 VISIT RURAL SRL VISIT RURAL

35 M 2018 06392 27/09/2018 SC J.T. GRUP SRL J.T. GRUP

36 M 2018 06393 27/09/2018 HDDCADDY SRL EMAGIX

37 M 2018 06394 27/09/2018 HDDCADDY SRL SERVERO

38 M 2018 06395 27/09/2018 HDDCADDY SRL WALLBOX

39 M 2018 06396 27/09/2018 OPTIBAY SRL BEBEU

40 M 2018 06397 27/09/2018 DAVID-OVIDIU TODORAN
MIRCEA-ALIN-CRISTIAN
TODORAN

IBALACT

41 M 2018 06398 27/09/2018 AVICOLA SLOBOZIA SA Galinto AVICOLA SLOBOZIA

42 M 2018 06399 27/09/2018 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

HIT

43 M 2018 06400 27/09/2018 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

FAMILIA

44 M 2018 06402 27/09/2018 SISTER @ WORK SRL SISTER
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(210) M 2018 05165
(151) 27/09/2018
(732) Cornel Vladimir Szatmari-Filip ,

STR. MOGOSOAIA NR. 2, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400652,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Brand Safe

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

45. Managementul drepturilor de autor,
consultanţă în proprietate intelectuală,
închirierea numelor de domenii pe internet,
cercetare juridică, închirierea numelor de
domenii pe internet, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridică
a licenţelor, servicii juridice in în legătură
cu negocierea contractelor pentru terţi,
consiliere juridică pentru a răspunde la
cererile de ofertă/consiliere juridică pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
servicii de monitorizare juridică, licenţierea
proprietăţii intelectuale, licenţierea software-ului
de calculator (servicii juridice), licenţiere (servicii
juridice) în cadrul publicării de software, servicii
privind litigiile, restituirea proprietăţilor pierdute,
mediere, monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopuri de consiliere juridică,
înregistrarea numelor de domenii (servicii
juridice).

───────

(210) M 2018 06355
(151) 27/09/2018
(732) COCMOTORS SRL, STR. ŞTEFAN

LUCHIAN NR. 1, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

COCMOTORS

(531) Clasificare Viena: 03.09.24; 18.01.21;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu
deschis

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Organizare de călătorii, transport, ambalare
şi depozitare a mărfurilor.

───────

(210) M 2018 06356
(151) 27/09/2018
(732) DEXTER SECURITY SRL, STR.

DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 2, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DEXTER SECURITY

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

clase:
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.

───────
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(210) M 2018 06357
(151) 27/09/2018
(732) R.E.V. SERV SRL, PIAŢA UNIRII

NR. 12, JUDEŢUL MARAMUREŞ,
SEINI, 435400, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

Pintea Băutură spirtoasă

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 23.01.01;
23.03.01; 23.03.03; 25.01.19; 27.05.01;
29.01.13

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

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

───────

(210) M 2018 06358
(151) 27/09/2018
(732) FUNDAŢIA DREPTUL LA

EDUCAŢIE, STR. TRAIAN NR. 1,
ANSAMBLUL UNIRII, TRONSON
1 ŞI 2, BL. E5, PARTER, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OK center Fitness financiar

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 24.15.07;
24.15.21; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
portocaliu, magenta închis, gri, negru

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (supraveghere), salvare şi învăţământ,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
date, discuri de înregistrare, discuri compacte,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru prelucrare a datelor,
calculatoare, programe pentru calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2018 06359
(151) 27/09/2018
(732) FUNDAȚIA DREPTUL LA

EDUCAȚIE, STR. TRAIAN NR. 1,
ANSAMBLUL UNIRII, TRONSON
1 ȘI 2, BL. E5, PARTER, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OK center Financial Fitness

(531) Clasificare Viena: 24.15.07; 24.15.21;
05.05.20; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, galben deschis, roșu, portocaliu,
albastru, magenta închis, gri, negru

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

9. Aparate și instrumente de uz stiințific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (supraveghere), salvare și învățământ,
aparate și instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
date, discuri de înregistrare, discuri compacte,
DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale: mecanisme pentru aparate care
funcționeaza cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor,
calculatoare, programe pentru calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile știintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 06360
(151) 27/09/2018
(732) SC DEMACO PRESS SRL,

STR. KOSSUTH LAJOS NR. 1,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

H HETI Hirdető

(531) Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.15;
27.05.17; 27.05.21

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

9. Publicaţii periodice on-line descărcabile.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, articole de papetărie și articole
de birou, cu excepția mobilei, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, caractere și clișee tipografice,
publicaţii periodice, neperiodice.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, publicitate, reclame, publicitate on-line.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale şi prezentare de materiale
necesare acestora prin organizarea de târguri și
expoziții cu scop educativ.

───────
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(210) M 2018 06363
(151) 27/09/2018
(732) S.C. SOUP CAROUSEL S.R.L.,

STR. FRUCTELOR NR. 1,
CONSTRUCȚIA C4, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA, PUCIOASA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

The Soup CAROUSEL
SLOW FOOD FAST

(531) Clasificare Viena: 11.01.03; 21.03.19;
27.05.07; 27.05.08; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 06364
(151) 27/09/2018
(732) S.C. APEX SALTRANS S.R.L.,

COMUNA DOBROEȘTI, B-DUL
DR. PROF. VICTOR DUMITRESCU
NR. 11A, MANSARDĂ, AP.
28, JUDEȚUL ILFOV, SAT
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

APEX SALTRANS

(531) Clasificare Viena: 18.01.07; 18.01.14;
18.01.23; 07.11.10; 27.05.02; 27.05.08;
29.01.13

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

clase:
39. Transportul pasagerilor.

───────

(210) M 2018 06365
(151) 27/09/2018
(732) SIMERIA LACTATE PROD

S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI-
URZICENI NR. 34, ET. 2, CAMERA
3, JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI,
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)
Greven
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2018 06366
(151) 27/09/2018
(732) SC CONSOLIGHT COM SRL,

STR. PARGARILOR NR. 11,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023383,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COnSOLIgHT
CONECTAȚI LA VIITOR

(531) Clasificare Viena: 26.15.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
închis, albastru deschis

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

12. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

───────

(210) M 2018 06367
(151) 27/09/2018
(732) S.C. CASA ARGESEANA

TRADITIONAL S.R.L., COMUNA
MOSOAIA, ALEEA RASARITULUI
NR. 11, JUDEȚUL ARGEȘ, SAT
SMEURA, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

CA CASA ARGEȘEANĂ
TRADITIONAL

(531) Clasificare Viena: 05.07.10; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.22; 29.01.14

(591) Culori revendicate:grena, alb, verde,
violet

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 06368
(151) 27/09/2018
(732) SIMERIA LACTATE PROD

S.R.L., ȘOS. BUCUREȘTI-
URZICENI NR. 34, ET. 2, CAMERA
3, JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI,
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)

Riccione

(531) Clasificare Viena: 18.03.02; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.02; 29.01.14

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

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

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

───────

(210) M 2018 06369
(151) 27/09/2018
(732) EDITH TULAI DEPNER, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 30,
JUDEȚUL SIBIU, MEDIAȘ, SIBIU,
ROMANIA
OCTAVIAN ISAILĂ, STR. AUREL
VLAICU NR. 2, UDEȚUL SIBIU,
MEDIAȘ, SIBIU, ROMANIA
ALFRED GÖKELER, STR.
STADTTEIL WEILSTETTEN,
OBERE BREITE NR. 29,
BALINGEN, 72336, GERMANIA
LADISLAU CIOCAN, STR.
PĂSTORILOR DE JOS NR. 23,
JUDEȚUL SIBIU, MEDIAȘ, SIBIU,
ROMANIA
SOLOMON BREZOI, STR.
GHEORGHE DOJA NR. 30,
JUDEȚUL SIBIU, MEDIAȘ, SIBIU,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)
Weinfest Mediaș

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

35. Publicitate, organizare de evenimente,
expoziţii, târguri în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, demonstrații cu produse,
închirierea de standuri de vânzare.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
educative, culturale și de divertisment,
organizare de festivaluri, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative.

───────
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(210) M 2018 06370
(151) 27/09/2018
(732) DAX G GRUP S.R.L., STRADA:

PRIMĂVERII, NUMAR: 63, JUDET:
MARAMURES, LĂPUȘEL, 437227,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

DAXflex soluţii
inteligente de cablare

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.08;
27.05.11; 01.15.03

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

clase:
9. Cabluri electrice.
17. Materiale de călăfătuire, etanșare și izolare,
ţevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(210) M 2018 06371
(151) 27/09/2018
(732) Walmark, a.s., OLDŘICHOVICE 44,

TŘINEC, 73961, CEHIA
(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII

SRL, STR. TACHE IONESCU NR.
5, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Minimartieni PROimun

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

5. Preparate cu produse farmaceutice, vitamine,
minerale și oligoelemente pentru consum uman
și animal, produse igienice pentru medicină,

suplimente alimentare de uz medical, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluși,
suplimente alimentare pentru oameni și animale,
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare, dezinfectanți, produse
medicinale pentru curățarea dinților, siropuri de
uz farmaceutic, ceaiuri din plante și pentru
uz medicinal, extracte din plante medicinale,
suplimente alimentare medicinale, nutriționale
sau preparate alimentare dietetice de uz medical
folosite ca și suplimente alimentare zilnice sub
formă de produse alimentare cu preparare
instantă sau de amestecuri separate, alcătuite
în special din lapte praf sau proteine animale
ori vegetale împreună cu vitamine sau minerale
sau oligominerale sau suplimente de zahăr,
preparate din proteine și suplimente nutritive de
uz medical, produse alimentare îmbogățite cu
vitamine și minerale sub formă de concentrate
pentru uz medical, folosite ca suplimente
nutriționale, suplimente nutritive.

───────

(210) M 2018 06372
(151) 27/09/2018
(732) ASK STORE SRL-D, STR. ZIDURI

ÎNTRE VII, NR. 19, BL. I, ET. 4,
AP. I-42, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MistmatiQue

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre,
ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice
şi de asistenţă adaptate pentru persoanele
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive şi articole pentru sugari, aparate,
dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală,
vaporizatoare electrice pentru administrarea
produselor de inhalat cu vapori, vaporizatoare
pentru tratarea afecţiunilor căilor respiratorii
superioare, umidificatoare pentru utilizare cu
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aparate de terapie respiratorie, vaporizatoare
pentru scopuri medicale.
11. Aparate de iluminate, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, generatoare de abur, băi
cu abur (saune), genratoare de abur pentru
băi de aburi, aparate generatoare de abur,
instalaţii pentru producerea aburului, dispozitive
cu aburi pentru încălzirea prosoapelor, băi cu
aburi de uz personal (saune), generatoare de
abur altele decât părţi de maşini, băi de abur,
saune şi spa-uri (bazine), vaporizatoare faciale
(saune), umidificatoare (pentru uz domestic),
umidificatoare pentru încăperi (aparate), aparate
de umidificare a aerului, umidificatoare electrice
de uz casnic, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare prin
USB pentru uz casnic, aparate de umidificare,
altele decât cele pentru uz medical.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură, servicii de
aromaterapie.

───────

(210) M 2018 06373
(151) 27/09/2018
(732) RESPECT BIGTIME GROUP,

STRADA: TATRA, NUMAR: 1, AP
10, JUDET: CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

BIG TIME PRODUCTION

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

clase:

9. Aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie, optică, verificare (monitorizare),
salvare şi învăţare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare a
datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere.
16. Tipărituri, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
publicitate, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41. Instruire, divertisment, educaţie, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06374
(151) 27/09/2018
(732) SC MTMC CONSULTING

TECHNOLOGIES SRL, STR.
LAMAITEI NR. 10, JUDEŢ TIMIS,
GIROC, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

vip vorbesc IN PUBLIC

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.01.18;
27.05.01

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

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

(210) M 2018 06375
(151) 27/09/2018
(732) DIGITAL ADVERTISING S.R.L.,

STR. VASILE CALOIAN NR. 5,
JUDEŢ BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

DIGITAL ADVERTISING

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01

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

35. Publicitate, reproducere de documente,
servicii de machetare în scopuri publicitare,
scriere de texte publicitare, promovare şi
vânzare (cu excepţia transportului), cu ridicata
şi cu amănuntul şi inclusive on-line, de
material promoţionale imprimate, material
tipărite, publicaţii, produse de imprimerie, cărţi,
reviste, periodice, produse editorial, în genral,
articole din hârtie şi papetărie, articole de birou,
material pentru predare, material didactic tipărit,
postere, prospecte, broşuri, calendare, agende,
instrumente de scris, furnizare de informaţii în
domeniul afacerilor comerciale prin intermediul
internetului, servicii de grafică publicitară.
40. Servicii de imprimerie, imprimare 3D,
imprimare pe material publicitare, imprimare
de suporturi media, tipărire de material
publicitare, tipărire de articole de papetărie,
imprimare digitală, servicii de tipărire digital
de cărţi şi alte documente, tipărire de cărţi,
imprimare de fotografii, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), fotogravare, gravare
fotografică, fotocompoziţii, legarea cărţilor,
legarea documentelor, tratarea şi prelucrarea

hârtiei, imprimare şi developare fotografică şi
cinematografică, furnizare de informaţii despre
servicii de tipărire, furnizare de informaţii despre
servicii de imprimare, furnizare de informaţii
despre servicii de legătorie
42. Servicii de proiectare, design visual, design
grafic, servicii de ilustrare (design), servicii de
design grafic pentru calculator, proiectare de
materiale tipărite, servicii de grafică digitală
(servicii de prelucrare a imaginilor digitale),
design de ambalaje, consultanţă privind designul
grafic al materialelor tipărite.

───────

(210) M 2018 06376
(151) 27/09/2018
(732) Octavian Isailă, STRADA: AUREL

VLAICU, NUMAR: 2, JUDET: SIBIU,
MEDIAŞ, SIBIU, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)
Vechea Metropolă de

vin a Transilvaniei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, organizare de evenimente,
expoziţii, târguri în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, demonstrații cu produse,
închirierea de standuri de vânzare.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
educative, culturale și de divertisment,
organizare de festivaluri, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative.

───────
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(210) M 2018 06377
(151) 27/09/2018
(732) SC CAPODOPERA PRODUCTION

SRL, SOS. DUDESTI
PANTELIMON NR. 1-3, ET.
1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ONE SHOP

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.

───────

(210) M 2018 06378
(151) 27/09/2018
(732) IGLOO MEDIA, SOSEAUA

STEFAN CEL MARE NR. 8,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

B banchiza urbană

(531) Clasificare Viena: 27.05.22; 27.05.01
(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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06379
(151) 27/09/2018
(732) ASOCIATIA IGLOO HABITAT

SI ARHITECTURA, SOSEAUA
STEFAN CEL MARE NR. 8,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DRAGOS DOGARU, STR. IULIU
MANIU, NR. 61, BL. 1K, SC. E,
ET. 5, AP. 13, JUDEŢ BRASOV,
BRASOV, 500091, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

B:MAD BUCUREŞTI/
BUCHAREST

MODERNISM ART DECO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.12

(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,
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containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06380
(151) 27/09/2018
(732) SHELTER SECURITY S.R.L.,

STRADA: BULEVARDUL NICOLAE
BALCESCU, NUMAR: 46, BLOC B,
SCARA B, ETAJ 1, AP.
18-CAM.1, JUDET: HUNEDOARA,
DEVA, 330117, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

ShELTER Security

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.02;
03.07.01; 03.07.19; 24.01.05; 24.01.09

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.

───────
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(210) M 2018 06381
(151) 27/09/2018
(732) SC TOUJOURS SRL, STR.

DECEBAL NR. 30A, BL. 29, SC. A,
ET. 2, AP. 9, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, STR. CALEA
RAHOVEI, NR. 217, BL. 12, SC. 2,
AP. 60, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TOUJOURS FAMILY OWNED
RESTAURANT SINCE 2013

(531) Clasificare Viena: 01.15.23; 27.05.01;
26.04.17; 26.04.18; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2018 06382
(151) 27/09/2018
(732) S.C. BBQ RIBS GRILL S.R.L.,

STR. PARIS NR. 2A, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300003, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

RIBS GRILL

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.12; 29.01.13; 11.01.09;
11.01.10; 11.01.25

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1795
C), gri închis (Pantone 426 C), gri
deschis (Pantone 427 C)

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

43. Servicii oferite de un restaurant.
───────

(210) M 2018 06383
(151) 27/09/2018
(732) SCHUNN INTERNATIONAL S.R.L.,

CALEA RADNEI NR. 247, JUD.
ARAD, ARAD, 310292, ARAD,
ROMANIA

(740) RAINFALL S.R.L., STR. ANDREI
SAGUNA NR. 49, JUD. ARAD,
ARAD, 310036, ARAD, ROMANIA

(540)

EXCLUSIVE CAR RENTALS
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
29.01.12; 24.09.03; 24.09.05

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 7509
C), bleumarin (Pantone 289 C)

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

39. Servicii de închiriere vehicule de transport.
───────

(210) M 2018 06385
(151) 27/09/2018
(732) SC PROMOSTORE DESIGN SRL,

STR. MOLDOVA NR. 1, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

P PROMOSTORE

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
27.05.02

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

35.  Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06387
(151) 27/09/2018
(732) TONEA DANIELA

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. PROGRESUL NR. 22, JUD.
DOLJ, BAILESTI, DOLJ, ROMANIA

(540)

DANIELL'S
Laborator Cofetarie

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.07; 27.01.16

(591) Culori revendicate:verde, galben, lila,
albastru, roşu, portocaliu, bleu

(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,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────
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(210) M 2018 06388
(151) 27/09/2018
(732) Daniela Tulai Depner, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 30, JUD.
SIBIU, MEDIAȘ, SIBIU, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.15; 05.07.10;
29.01.12; 05.03.17

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

clase:
35. Publicitate, organizare de evenimente,
expoziţii, târguri în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, demonstrații cu produse,
închirierea de standuri de vânzare.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
educative, culturale și de divertisment,
organizare de festivaluri, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative.

───────

(210) M 2018 06389
(151) 27/09/2018
(732) S.C. DIAMOND PROTECT

SECURITY S.R.L., NR. 275,
JUD. ARAD, LOC. VINGA, ARAD,
ROMANIA

(540)
DIAMOND PROTECT

SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.

───────

(210) M 2018 06390
(151) 27/09/2018
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
SAT COSTI, JUD. GALAŢI, COM.
VÂNĂTORI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

TOYZZ SHOP

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

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
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drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06391
(151) 27/09/2018
(732) VISIT RURAL SRL, SAT. CERISOR

NR. 17, JUD. HUNEDOARA, COM.
LELESE, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
VISIT RURAL

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

39. Servicii de turism (transport), servicii
specifice agențiilor de turism (organizarea de
călătorii), servicii de rezervare a locurilor pentru
călătorie.

───────

(210) M 2018 06392
(151) 27/09/2018
(732) SC J.T. GRUP SRL, STR. ISACCEI

NR. 84A, BIROUL NR. 5, JUD.
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)
J.T. GRUP

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

40. Incinerarea deșeurilor și a gunoiului,
reciclarea deșeurilor și a gunoiului,
sortarea deșeurilor și a materialelor
reciclabile (transformare), tratarea deșeurilor
(transformare), refolosirea recreativă a
deșeurilor (reciclarea deșeurilor).

───────

(210) M 2018 06393
(151) 27/09/2018
(732) HDDCADDY SRL, STR. MĂRULUI

NR. 12-14, BL. 1, ET. 1, AP. 9,
DOBROEȘTI, JUDEŢUL ILFOV,
SAT FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
EMAGIX

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
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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.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 06394
(151) 27/09/2018
(732) HDDCADDY SRL, STR. MĂRULUI

NR. 12-14, BL. 1, ET. 1, AP. 9,
DOBROEȘTI, JUDEŢUL ILFOV,
SAT FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
SERVERO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

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.

───────

(210) M 2018 06395
(151) 27/09/2018
(732) HDDCADDY SRL, STR. MĂRULUI

NR. 12-14, BL. 1, ET. 1, AP. 9,
DOBROEȘTI, JUDEŢUL ILFOV,
SAT FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
WALLBOX

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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.

───────
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(210) M 2018 06396
(151) 27/09/2018
(732) OPTIBAY SRL, STR. OPANEZ

NR. 2, BL. L1, SC. 1, PARTER,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BEBEU

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.15
(591) Culori revendicate:magenta (Pantone

191C), galben (Pantone 715C, 7408C),
turcoaz (Pantone 319C), albastru
(Pantone 660C), gri (Pantone Cool
Gray 7C)

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 06397
(151) 27/09/2018
(732) DAVID-OVIDIU TODORAN,

COMUNA IBĂNEȘTI NR. 459A,
JUD. MUREȘ, IBĂNEȘTI, MUREȘ,
ROMANIA
MIRCEA-ALIN-CRISTIAN
TODORAN, COMUNA IBĂNEȘTI
NR. 202, JUD. MUREȘ, IBĂNEȘTI,
MUREȘ, ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
, STR. VIRGIL FULICEA NR.
19, AP.2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, *, CLUJ, ROMANIA

(540)

IBALACT

(531) Clasificare Viena: 05.01.01; 05.01.07;
05.01.16; 06.01.02; 06.01.04; 27.05.02;
27.05.07; 29.01.12

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

clase:
29. Lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
43. Servicii de alimentație publică.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/09/2018

(210) M 2018 06398
(151) 27/09/2018
(732) AVICOLA SLOBOZIA SA, STR.

ŞOS. CONSTANŢA NR. 5, JUD.
IALOMIŢA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Galinto AVICOLA SLOBOZIA

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 03.07.24;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.07

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin,
auriu, roșu, grena, verde, portocaliu, alb

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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,
malț (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).
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 06399
(151) 27/09/2018
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., VEVEY, ELVETIA,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.12;
29.01.13

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

clase:
30. Glazură, înghețată din suc de fructe,
șerbeturi, produse de cofetărie congelate,
prăjituri congelate, înghețată, deserturi
congelate, iaurturi congelate, pudre și agenți de
întărire alimentari pentru prepararea înghețatei
comestibile și/sau înghețatei din suc de fructe și/
sau a șerbeturilor și/sau produselor de patiserie
congelate și/sau prăjiturilor congelate și/sau
înghețatei și/ sau iaurturilor înghețate.

───────
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(210) M 2018 06400
(151) 27/09/2018
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., VEVEY, ELVETIA,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FAMILIA

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

30. Glazură, înghețată din suc de fructe,
șerbeturi, produse de cofetărie congelate,
prăjituri congelate, înghețată, deserturi
congelate, iaurturi congelate, pudre și agenți de
întărire alimentari pentru prepararea înghețatei
comestibile și/sau înghețatei din suc de fructe și/
sau a șerbeturilor și/sau produselor de patiserie
congelate și/sau prăjiturilor congelate și/sau
înghețatei și/ sau iaurturilor înghețate.

───────

(210) M 2018 06402
(151) 27/09/2018
(732) SISTER @ WORK SRL, STR.

MUZELOR NR. 20, AP. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040191,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SISTER

(531) Clasificare Viena: 02.05.01; 02.05.03;
02.05.23; 02.03.01; 02.03.23; 27.05.01

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

35. Publicitate și servicii de marketing.
───────


