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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01184 29/03/2018 DODEA VLAD ŞTEFAN

PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

BUZZ FOOD SPOT
ESTABILISHED 2017

2 M 2018 01474 30/03/2018 OVIDIU MIRCEA POCANSCHI POCO V

3 M 2018 01764 30/03/2018 S.C. VANITY INTERNATIONAL
COM S.R.L.

EAU DE ROMANIA

4 M 2018 01929 29/03/2018 IRIMIAS TRADING SRL BUUM DISCOUNT

5 M 2018 02053 29/03/2018 FORCE SAT IMPEX SRL ECHIPAMENTE ACVARII

6 M 2018 02160 29/03/2018 SEARCH CHEMICALS SRL SIDEF

7 M 2018 02161 29/03/2018 SC VIA TREND SRL PAPARUDE ÎŢI PLOUĂ IN
GURĂ

8 M 2018 02162 29/03/2018 FOX COM SERV SRL FOX CA PE TIMPURI

9 M 2018 02163 29/03/2018 SEARCH CHEMICALS SRL HOMELUX

10 M 2018 02164 29/03/2018 SC COMPLET ELECTRO SERV
SRL

VORTEX

11 M 2018 02165 29/03/2018 CRISTINEL PENES PAVEROM-CONSTRUCT

12 M 2018 02167 29/03/2018 GEORGIAN PETRE Dental Family

13 M 2018 02168 29/03/2018 SC BHS BIO INNOVATION SRL BIOHUMUS

14 M 2018 02169 29/03/2018 SC TAM ONE ESCORT SRL TAM ONE ESCORT

15 M 2018 02170 29/03/2018 GLOBAL RECORDS SRL Super Age by No Age

16 M 2018 02171 29/03/2018 SC ROTECH TOTAL SYSTEMS
SRL

ROTECH TOTAL SYSTEMS

17 M 2018 02172 29/03/2018 BOGDAN - SPIRIDON SÎRBU Crema Lilly Lasă-ţi copilul în
braţele noastre

18 M 2018 02173 29/03/2018 R2 CENTER SP. Z O.O. APART DESIGN

19 M 2018 02174 29/03/2018 CORNEL COSTIN Formatia LIVE

20 M 2018 02175 29/03/2018 SC SPORTIV NOVA GYM SRL NOVA GYM

21 M 2018 02176 29/03/2018 SC LDP CONSULTING &
DISTRIBUTION SRL

Bizi LIVE.

22 M 2018 02177 29/03/2018 SC ROPARTNER SRL BIOSANO

23 M 2018 02178 29/03/2018 MARIA-DAIANA BALAJI YPS

24 M 2018 02179 29/03/2018 MARIUS-IONUT CRISTEA vees
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 02182 29/03/2018 IONICA OVIDIU SECRIERU PREMIUM DENTAL CENTER

26 M 2018 02183 29/03/2018 SC GABROS PROD SRL erix

27 M 2018 02184 29/03/2018 SC AVANTAJ OPTIPLUS SRL-D Avantaj OPTIK Totul pentru ochii
tăi

28 M 2018 02186 29/03/2018 PURE INTENTION SRL ARUNA benefica

29 M 2018 02187 29/03/2018 ZAREA S.A. ZAREA 1912

30 M 2018 02188 29/03/2018 ELIA FASHION STORE SRL ELIA SWIMWEAR

31 M 2018 02189 29/03/2018 OCTAV DUMITRU BALASOIU ADMART

32 M 2018 02190 29/03/2018 CERTSIGN SA certME

33 M 2018 02191 29/03/2018 Adrian Simionescu ADRIAN COPILUL MINUNE

34 M 2018 02192 29/03/2018 Adrian Simionescu ADRIAN MINUNE

35 M 2018 02193 29/03/2018 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
ENERGETICIANUL ONG

ISTORIA NE OBLIGA

36 M 2018 02194 29/03/2018 COLLIGO ENVIRONMENT SRL CASA BOUTIQUE

37 M 2018 02195 29/03/2018 ANDREI CRISTACHE PIZZERIA VOLARE

38 M 2018 02196 29/03/2018 REALITATEA MEDIA SA RTV

39 M 2018 02197 29/03/2018 CALIN GABRIEL COSTEA FESTIVALUL BERII ARAD

40 M 2018 02198 29/03/2018 CALIN GABRIEL COSTEA CARUL VIENEZ

41 M 2018 02200 29/03/2018 AMBRA ACCESORII SRL AMBRA BIJUTERII

42 M 2018 02201 29/03/2018 EMILIAN CLAUDIU BELOIU
FERARU

Florăria Latină

43 M 2018 02202 29/03/2018 FADI DRAGHICI ALEF ESPRESSO BAR

44 M 2018 02203 29/03/2018 Craft Solutions Software SRL CRAFT solutions

45 M 2018 02204 29/03/2018 Craft Solutions Software SRL CRAFT solutions

46 M 2018 02205 29/03/2018 Craft Solutions Software SRL finance CRAFT

47 M 2018 02206 29/03/2018 Craft Solutions Software SRL operations CRAFT

48 M 2018 02207 29/03/2018 Craft Solutions Software SRL market CRAFT

49 M 2018 02208 30/03/2018 SMARTCOM HOLDING GMBH RECICLAD'OR Recycling For
Your Future

50 M 2018 02209 30/03/2018 BOANGIU IONUT ALEXANDRU R100%

51 M 2018 02210 30/03/2018 GROTA LUPILOR ACTIVI SRL Le Blanc

52 M 2018 02211 30/03/2018 ALEXANDRU RAZVAN
ANASTASIU

VIBES
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
53 M 2018 02212 30/03/2018 KORAKLI GROUP FOR

COMMERCE AND INDUSTRY
S.R.L.

PRIDE

54 M 2018 02213 30/03/2018 KORAKLI GROUP FOR
COMMERCE AND INDUSTRY
S.R.L.

DAMASO

55 M 2018 02214 30/03/2018 KORAKLI GROUP FOR
COMMERCE AND INDUSTRY
S.R.L.

MEMOZA

56 M 2018 02215 30/03/2018 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. N NIRO INVESTMENT GROUP

57 M 2018 02216 30/03/2018 S.L. START UP SRL QLIMATIC

58 M 2018 02217 30/03/2018 SC ANTARCTICA SRL cofetăria Dulcineea

59 M 2018 02218 30/03/2018 Andrews of Bothwell Limited DRAMSYLVANIA

60 M 2018 02219 30/03/2018 ROAMBRA COMPANY SRL ROAMBRA

61 M 2018 02220 30/03/2018 VASILE-CĂTĂLIN MĂRGINEAN
IONUŢ-GABRIEL ISTRATE

SOCOTIM

62 M 2018 02221 30/03/2018 SC PUB EXPRESS SRL-D PUB EXPRESS

63 M 2018 02222 30/03/2018 LA VACA GRASA SRL La Vaca Grasa

64 M 2018 02223 30/03/2018 HASAN BALOULI AMRICANA QUALITY

65 M 2018 02224 30/03/2018 HASAN BALOULI GRILLOUMI GRILLED CHEESE

66 M 2018 02225 30/03/2018 HASAN BALOULI GRILLOUMI

67 M 2018 02226 30/03/2018 Bristol-Myers Squibb Company VEPESID

68 M 2018 02227 30/03/2018 SC JUGUAR IMP SRL micmax

69 M 2018 02228 30/03/2018 BENEDIXIMUS INVESTMENT
SRL

Cremata

70 M 2018 02229 30/03/2018 SC ZDROVIT ROMANIA SRL DETRICAL

71 M 2018 02230 30/03/2018 SC CLIENT RISK SRL CONFIDAS motive de încredere

72 M 2018 02231 30/03/2018 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

KANAL D CASĂ DE VEDETĂ

73 M 2018 02232 30/03/2018 SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

KANAL D CODUL FERICIRII

74 M 2018 02233 30/03/2018 RCS & RDS S.A Digi CarTracs

75 M 2018 02234 30/03/2018 IOANA RADU Clos De La Beauté

76 M 2018 02235 30/03/2018 MATEI DONISĂ donei esență din natură

77 M 2018 02236 30/03/2018 S.C. CEZAR CONNAISSEUR
S.R.L.

vinul.ro FOOD, PEOPLE &
LIFESTYLE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
78 M 2018 02239 30/03/2018 SC COFETĂRIA ANDALUSIA

SRL
Placinta Bavareza

79 M 2018 02240 30/03/2018 BELLES MARKS LTD ALEXANDER

80 M 2018 02242 30/03/2018 BELLES MARKS LTD KRESKOVA

81 M 2018 02243 30/03/2018 BELLES MARKS LTD Elyzia Saber EST 1789

82 M 2018 02244 30/03/2018 Asociatia Colegiul Pacientilor FISCOMED

83 M 2018 02245 30/03/2018 BELLES MARKS LTD ZOLMYR

84 M 2018 02246 30/03/2018 GLOBAL RECORDS SRL Music First Management

85 M 2018 02247 30/03/2018 BELLES MARKS LTD CAVA D'ORO

86 M 2018 02248 30/03/2018 S.C. WERK MINERALE S.R.L. WERK

87 M 2018 02250 30/03/2018 SCOALA PRIMARA
IEPURASUL BOCANILA

SCOALA,GRADINITA,AFTERSCHOOL
IEPURASUL BOCANILA

88 M 2018 02251 30/03/2018 WEBPAL WEB SERVICES SRL GoodUptime

89 M 2018 02252 31/03/2018 SUBURB FASHION SRL SUBURB
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(210) M 2018 01184
(151) 29/03/2018
(732) DODEA VLAD ŞTEFAN

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. PARÂNG NR. 2, AP. 61, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

BUZZ FOOD SPOT
ESTABILISHED 2017

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.01.12; 01.15.05; 26.02.05; 26.02.07

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

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

29. Carne congelată, carne ambalată, carne de
vită, pui, porc crudă sau preparată preparate şi
semipreparate care conţin carne de pui, porc sau
vită, salate de legume cu carne de pui, porc, vită,
peşte, salate de legume, supe creme de legume,
salate de fructe.
30. Produse de patiserie, cornuri, baghete,
pâine, chifle, covrigi, specialităţi cu carne de
pui, porc, vita sau peşte, sandwich-uri care
conţin carne de pui, porc, vită sau peşte,
pizza, gogoşi, plăcinte, clatite, ingheţată, sosuri
pentru sandwich, dressing pentru salate, sos
condimentat pentru marinare carne.
32. Sucuri de fructe, freshuri, smoothie-uri.
35. Sucuri de fructe , freshuri, smoothie-uri.,
Servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii

contractuale de alimentaţie (servicii comerciale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu servire la pachet, aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, (fastfood),
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulotă
mobilă, standuri sau chioşcuri.

───────

(210) M 2018 01474
(151) 30/03/2018
(732) OVIDIU MIRCEA POCANSCHI,

STR. GEN. EREMIA
GRIGORESCU, NR. 6, AP. 2.
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400304, CLUJ, ROMANIA

(540)
POCO V

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

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

───────

(210) M 2018 01764
(151) 30/03/2018
(732) S.C. VANITY INTERNATIONAL

COM S.R.L., STR. POPA SOARE
NR. 14A, AP. 3, ET. 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EAU DE ROMANIA

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/03/2018-31/03/2018

───────

(210) M 2018 01929
(151) 29/03/2018
(732) IRIMIAS TRADING SRL, STR.

PRELUNGIREA DOBROGEI NR.
45C, JUD. CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

BUUM DISCOUNT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.15; 01.15.07

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
032C), galben (Pantone 7404C),
albastru (Pantone 661C; 2765C), alb

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. 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.

───────

(210) M 2018 02053
(151) 29/03/2018
(732) FORCE SAT IMPEX SRL, STR.

VIOLETELOR NR. 22, JUDEŢUL
ILFOV, BRĂNEŞTI, 077030, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ECHIPAMENTE ACVARII

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 01.15.24;
03.09.06; 03.09.10; 03.09.24; 24.07.23;
26.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, ierbicide.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
31. Animale vii, seminţe brute şi neprocesate,
alimente pentru animale.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
44. Servicii veterinare, servicii de igienă şi
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/03/2018-31/03/2018

(210) M 2018 02160
(151) 29/03/2018
(732) SEARCH CHEMICALS SRL, B-

DUL AUREL VLAICU NR.125,
ETAJ 2, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SIDEF

(531) Clasificare Viena: 03.09.18; 25.01.19;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri de înregistrare, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, ygărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 02161
(151) 29/03/2018
(732) SC VIA TREND SRL, STR.

KONTZEBUIE NR. 10, JUD. ILFOV,
MOARA DOMNEASCĂ, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
PAPARUDE ÎŢI

PLOUĂ IN GURĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 02162
(151) 29/03/2018
(732) FOX COM SERV SRL, ŞOS.

VITAN BÂRZEŞTI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FOX CA PE TIMPURI

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02163
(151) 29/03/2018
(732) SEARCH CHEMICALS SRL, B-

DUL AUREL VLAICU NR.125,
ETAJ 2, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

HOMELUX

(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
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,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 02164
(151) 29/03/2018
(732) SC COMPLET ELECTRO SERV

SRL, ȘOSEAUA BUCUREȘTI
NORD NR. 10, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
VORTEX

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini 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 și de
uz sanitar.

───────

(210) M 2018 02165
(151) 29/03/2018
(732) CRISTINEL PENES, STR. PICTOR

NICOLAE GRIGORESCU NR. 42,
JUDEȚUL PRAHOVA, MUNICIPIUL
CAMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
PAVEROM-CONSTRUCT

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
───────

(210) M 2018 02167
(151) 29/03/2018
(732) GEORGIAN PETRE, STR.

GHIOCEILOR NR. 12, BL. A51,
SC. 2, AP. 22, JUDEȚUL BRĂILA,
BRĂILA, 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)

Dental Family

(531) Clasificare Viena: 04.05.02; 04.05.05;
04.05.21; 02.09.10; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru persoane
și pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 02168
(151) 29/03/2018
(732) SC BHS BIO INNOVATION

SRL, ŞOSEAUA BRĂILEI KM.
7, JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

BIOHUMUS

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

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

(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
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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru persoane
şi pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 02169
(151) 29/03/2018
(732) SC TAM ONE ESCORT SRL,

STR. CARAIMAN NR. 6, BIROU
7, BL. C16, ET. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

TAM ONE ESCORT

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;
26.01.15; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02170
(151) 29/03/2018
(732) GLOBAL RECORDS SRL ,

STR. PUŢUL LUI ZAMFIR NR.
5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Super Age by No Age

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 02171
(151) 29/03/2018
(732) SC ROTECH TOTAL SYSTEMS

SRL, STR. BURNIŢEI NR. 4-26,
CORP C, ET. P, SECTOR 3,
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)

ROTECH TOTAL SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.13

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

clase:
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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).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02172
(151) 29/03/2018
(732) BOGDAN - SPIRIDON SÎRBU,

COMUNA BAIA DE FIER NR. 124,
JUDEŢUL GORJ, SAT BAIA DE
FIER, GORJ, ROMANIA

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

(540)

Crema Lilly Lasă-ţi
copilul în braţele noastre

(531) Clasificare Viena: 02.07.09; 26.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (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 02173
(151) 29/03/2018
(732) R2 CENTER SP. Z O.O.,

POWSTANCOW WLKP. NR. 91,
SUCHY LAS, 62-002, POLONIA

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

(540)
APART DESIGN

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

14. Bijuterii, accesorii pentru bijuterii, accesorii
pentru ceasuri, articole decorative pentru uz
personal, articole de ceasornicărie, piese şi
accesorii pentru bijuterii, piese şi accesorii pentru
instrumente de măsurare a timpului, cutii pentru
articole de ceasornicărie, casete pentru bijuterii
şi cutii pentru ceasuri, închizători pentru bijuterii,
articole din metale preţioase şi semipreţioase,
incluzând cutii, casete, cutiuţe, figurine, busturi,
ornamente, etuiuri, inele pentru chei, brelocuri,
ustensile de bucătărie, cupe pentru premii, trofee
statuare comemorative, pietre preţioase, perle
si metale preţioase şi imitaţii ale acestora, inele
pentru chei şi lanţuri pentru chei şi pandantive
pentru acestea.

───────
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(210) M 2018 02174
(151) 29/03/2018
(732) CORNEL COSTIN, BD. GEORGE

COŞBUC NR. 35, BL. C19, SC. 1,
ET. 4, AP. 20, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)
Formatia LIVE

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

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 02175
(151) 29/03/2018
(732) SC SPORTIV NOVA GYM SRL,

STR. VRANCEI NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

NOVA GYM

(531) Clasificare Viena: 02.07.02; 02.07.13;
26.02.07; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
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 02176
(151) 29/03/2018
(732) SC LDP CONSULTING &

DISTRIBUTION SRL, STR.
MURGENI NR. 59, CORP
C2, CAMERA 1, PARTER,
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)

Bizi LIVE.

(531) Clasificare Viena: 16.01.05; 16.01.13;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
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pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi
alti suporţi de înregistrare digitală, mecanisme
pentru aparate cu prelată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, software pentru
calculatoare, extinctoare (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).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02177
(151) 29/03/2018
(732) SC ROPARTNER SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 45, JUD.
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
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)

BIOSANO

(531) Clasificare Viena: 02.01.16; 02.01.23;
02.03.23; 05.03.13; 05.03.15; 26.01.14;
27.03.11; 27.05.01; 27.05.11; 26.11.01;
26.11.13; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7737C, 368C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Creare și menținere site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet.

───────

(210) M 2018 02178
(151) 29/03/2018
(732) MARIA-DAIANA BALAJI, STR.

MĂRĂŞTI NR.13, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, RO.SA,
ROMANIA

(740) INTELECT SRL, B-DUL DACIA NR.
48, BL. D10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346

(540)
YPS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

───────

(210) M 2018 02179
(151) 29/03/2018
(732) MARIUS-IONUT CRISTEA, STR.

FUIORULUI NR. 6D, JUD. ILFOV,
MOGOȘOAIA, ILFOV, ROMANIA

(540)
vees

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

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

───────

(210) M 2018 02182
(151) 29/03/2018
(732) IONICA OVIDIU SECRIERU, STR.

ARMEANA NR. 1, BL. L2, ET.
2, SC. 2, AP. 2, JUD. IAȘI, IAȘI,
700039, IAȘI, ROMANIA

(540)

PREMIUM DENTAL CENTER

(531) Clasificare Viena: 01.07.06; 02.09.10;
17.02.01; 17.02.02; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:gri închis (Pantone
10399C), alb (Pantone 601TCX),
turcuoaz (Pantone 3115C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2018 02183
(151) 29/03/2018
(732) SC GABROS PROD SRL, BDUL.

AUREL VLAICU (STR. PREL.
NICOLAE FILIMON) NR. 900654,
PARCELA 663/11, LOTUL 6,
CONSTRUCȚIE C1-HALA, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

erix

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.09;
27.05.02; 27.05.11

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

clase:
3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
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27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02184
(151) 29/03/2018
(732) SC AVANTAJ OPTIPLUS SRL-D,

STR. FLORILOR NR. 88F, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Avantaj OPTIK Totul
pentru ochii tăi

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 02.09.04;
27.05.01; 27.05.02

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii de analize
medicale pentru tratarea persoanelor, consiliere
farmaceutică.

───────

(210) M 2018 02186
(151) 29/03/2018
(732) PURE INTENTION SRL,

CARTIERUL POIANA NR. 317,
JUD. PRAHOVA, COMARNIC,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

ARUNA benefica

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.03.15

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

5. Suplimente alimentare pentru uz medical
şi preparate dietetice, produse de panificaţie
pentru uz medical pentru diabetici, pâine pentru
diabetici, adaptată în scopuri medicale, pâine
de uz terapeutic îmbogăţită cu vitamine, pâine
cu conţinut scăzut de sare de uz medical,
fibre dietetice, suplimente dietetice şi nutritive,
preparate dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe baza de
grâu, produse dietetice de cofetărie adaptate
pentru scopuri medicale, produse derivate din
procesarea cerealelor pentru uz dietetic sau
medical.
30. Produse de brutărie (pâine), pâine, chifle
moi (pâine), pâine fără gluten, lipii pentru
sandvişuri (pâine), pâine cu conţinut scăzut de
sare, pâine sub formă de bastoane, baghete
(pâine), făină, produse de patiserie, produse de
patiserie proaspete.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, servicii de asistenţă şi consultanţă
pentru publicitate, marketing şi promovare,
comerţ şi servicii de informare a consumatorilor,
comer, cu amănuntul şi cu ridicata, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, pregătirea şi distribuirea reclamelor,
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servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, campanii de marketing, dezvoltare
şi organizare de campanii promoţionale,
publicitate online, servicii de comenzi online,
publicare de materiale publicitare online,
managementul şi administrarea afacerilor, toate
aceste servicii în legatură cu produsele din
clasele 5 şi 30

───────

(210) M 2018 02187
(151) 29/03/2018
(732) ZAREA S.A., BDUL BUCURESTII

NOI NR. 176, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
ZAREA 1912

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

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

(210) M 2018 02188
(151) 29/03/2018
(732) ELIA FASHION STORE SRL,

STR. INTRAREA HORBOTEI NR.
12, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ELIA SWIMWEAR

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 02189
(151) 29/03/2018
(732) OCTAV DUMITRU BALASOIU,

STR. ROTASULUI NR. 6, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ADMART

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

───────

(210) M 2018 02190
(151) 29/03/2018
(732) CERTSIGN SA, ŞOS. OLTENIŢEI

NR. 107A, CORP C1, ET. 1,
CAMERA 16, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 126-130, BL. 8, AP. 50,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010577

(540)

certME

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
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9. Calculatoare şi echipamente pentru
calculatoare, elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator,
afişaje şi staţii de lucru pentru prelucrarea
informaţiilor, sisteme de captură de imagini din
documente şi anume, elemente componente
pentru calculatoare, programe de calculator
şi periferice pentru prelucrarea informaţiilor
numerice şi de text, programe de calculator
în domeniul proceselor legale de afaceri,
elemente componente pentru calculatoare şi
programe de calculator pentru telecomunicaţii,
calculatoare electronice, mouse pad, genţi/
ambaiaje pentru transportul calculatoarelor,
carcase pentru asistenţi personali digitali,
sisteme de achiziţie de date, echipamente
pentru prelucrarea informaţiei, echipamente
periferice, echipamente de verificare şi control,
echipamente de siguranţă, sisteme pentru
controlul automat al proceselor, programe
pentru calculator, programe şi produse
informatice, produse şi aplicaţii destinate
transmiterii fişierelor prin poşta electronică,
produse şi aplicaţii destinate criptării, semnăturii
electronice, expedierii şi recepţiei documentelor
cu regim de semnătură electronică, echipamente
pentru înregistrarea, memorarea, transmiterea,
reproducerea semnalelor, echipamente de
securitate pentru supravegherea şi protejarea
bunurilor şi a persoanelor, echipamente antifurt,
echipamente de emisie şi de recepţie,
echipamente şi aparate pentru învăţământ,
software pentru telefoane mobile, aplicaţii
software pentru telefoane mobile respectiv
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, aplicaţii
software de calculator descărcabile în special
pentru emiterea unui certificat digital, aplicaţii
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicaţii mobile descărcabite pentru
gestionarea de date, informaţii şi pentru
transmiterea de informaţii, aplicaţii descărcabiţe
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
de calculator pentru autorizarea accesuiut la
baze de date.
12. Vehicule terestre, navale, aeriene,
dispozitive antifurt şi de supraveghere pentru
vehicule, dispozitive pentru monitorizarea
vehiculelor şi a flotelor terestre, navale, aeriene.
35. Gestiunea fişierelor informatice, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie mercială,
consiliere în organizarea şi conducerea
afacerilor, consiliere in probleme de personal,
relaţii publice, activităţi publicitare, organizare
de expoziţii cu caracter comercial şi publicitar,
prezentare de produse, echipamente, servicii,
în expoziţii: activităţi de birou, procesarea

şi validarea contravenţiilor, completarea şi
emiterea de formulare de notificări şi amenzi,
managementul comenzilor, managementul
flotelor, prelucrarea electronică a datelor,
mesajelor, documentelor, de programe de
calculator si comenzilor.
37. Instalarea, întreţinerea, identificarea
defecţiunilor, depanarea şi repararea
echipamentelor de comunicaţii, a
echipamentelor de calcul, a biroticii, a sistemelor
şi reţelelor informatice, deparazitarea instalaţiilor
electrice (curăţarea).
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
comunicaţii, servicii de comunicaţii radio,
reţele de comunicaţii şi de televiziune prin
cablu, servicii de comunicaţii prin reţele de
fibră optică, servicii de acces la reţele
informatice internaţionale, servicii de acces
prin telecomunicaţii la reţele informatice
internaţionale, servicii de transmisiuni, transmisii
de mesaje, transmisii de telecopii, servicii de
prelucrare şi transmitere a datelor, transmisii
şi transfer de date, de mesaje şi de imagini
asistate de calculator, comunicaţii prin terminale
de calculator, registratură electronică, transmisii
vocale, comunicaţii telefonice, servicii de
radiotefefonie mobilă, reţele informatice (servicii
de comunicare), identificarea subiecţilor care
comunică în reţele (servicii de comunicare),
servicii de informare şi de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii, închiriere de
aparatură şi echipamente de telecomunicaţii,
comunicaţii prin telefoane mobile, transmisie
electronică de date, şi instrucţiuni, furnizarea
accesului la o reţea electronică online pentru
recuperarea de informaţii, servicii de comunicaţii
electronice cu privire la autorizarea cardurilor.
39. Transporturi, servicii de expediţie, distribuire
de curier, operaţii de secours (ajutor, asistenţă)
în transport, servicii pentru închirieri de vehicule,
garaje, (parcări şi jocuri în parcări).
42. Servicii de cercetare şi dezvoltare de
produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme
de energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, servicii de consultanţă
tehnică şi tehnologică în domeniul apărării
militare, al aeronauticii şi aviaţiei, consultanţă
în domeniul calculatoarelor şi ai aplicaţiilor
acestora în diferite domenii, conceperea,
proiectarea, realizarea sistemelor informatice,
programare pentru calculatoare, elaborarea
programelor pentru calculator, upgradarea
programelor pentru calculator, analize pentru
implementarea sistemelor de calcul, conversia
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de date şi/sau de programe informatice,
conversia de date sau de documente dintr-
un tip de suport în alt tip de suport,
servicii de suport tehnic şi anume mentenanţa
programelor pentru calculator, identificarea
şi depanarea defecţiunilor programelor de
calculator, servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la identificarea
subiecţilor care comunică în reţele, consultanţă
în materie de securitate în tehnologia informaţiei
IT security, proiectare şi implementare de soluţii
de securitate în tehnologia informaţiei IT security,
proiectare şi implementare de registratură
electronică, control de calitate, de conformitate
a transmisiilor de date, realizarea, întreţinerea,
actualizarea, reconstituirea bazelor de date,
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date, închirierea timpului
de acces la un calculator pentru manipularea
datelor, închiriere de programe pentru calculator,
licenţiere pentru produse informatice, servicii IT
de securitate, protecţie si reconstituire IT, servicii
de securitate informatică sub forma furnizării
de certificate digitale, stocarea electronică a
datelor, servicii IT în legătură cu stocarea
electronică de date, monitorizare electronică
de informaţii de identificare personală pentru
detectarea furtului de identitate pe Internet,
furnizare de facilităţi informatice pentru stocarea
electronică de date digitale, comprimare de
date pentru stocarea electronică, servicii de
certificare de date, servicii de certificare
de date tmnsmise prin telecomunicaţii,
servicii de certificare de mesaje transmise
prin telecomunicaţii, criptarea, identificarea,
verificarea, confirmarea şi autentificarea datelor,
mesajelor, imaginilor, comunicaţiilor, certificarea
(controlul) semnăturilor electronice, servicii
de cercetare şi dezvoltare de produse noi,
proiectare şi testare pentru dezvoltarea de
produse noi, sisteme electronice, sisteme
informationale, integrarea sistemelor, servicii de
consultanţă tehnică şi tehnologică în domeniul
siguranţei pentru protejarea bunurilor şi a
persoanelor.
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor, consultanţă în materie
de securitatea bunurilor sau persoanelor,
control acces şi monitorizare acces, servicii de
supraveghere şi monitorizare a bunurilor mobile
şi a persoanelor, servicii de reţele sociale online
accesibile prin aplicaţii mobile descărcabile,
servicii de monitonzare electronică în scopuri de
securitate.

───────

(210) M 2018 02191
(151) 29/03/2018
(732) Adrian Simionescu, STR.

CÂMPINA NR. 32, COM.
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, JUD.
ILFOV, SAT ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)
ADRIAN COPILUL MINUNE

(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.
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.

───────

(210) M 2018 02192
(151) 29/03/2018
(732) Adrian Simionescu, STR.

CÂMPINA NR. 32, COM.
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, JUD.
ILFOV, SAT ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)
ADRIAN MINUNE

(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.
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.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/03/2018-31/03/2018

(210) M 2018 02193
(151) 29/03/2018
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

ENERGETICIANUL ONG, STR.
GRIVIŢEI NR. 32, JUD. GORJ,
TIRGU JIU, GORJ, ROMANIA

(540)
ISTORIA NE OBLIGA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 02194
(151) 29/03/2018
(732) COLLIGO ENVIRONMENT SRL,

STR. WILHELM FILDERMAN
NR. 10A, LOT. 1/13, ET. 3, AP.
12, SECTOR 3 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASA BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.03.15; 07.01.24

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.

───────

(210) M 2018 02195
(151) 29/03/2018
(732) ANDREI CRISTACHE, STR. MATEI

BASARAB NR. 90, BL. L118A, ET.
4, AP. 21, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PIZZERIA VOLARE

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 02196
(151) 29/03/2018
(732) REALITATEA MEDIA SA, ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR.
172-176, ET. 3, CAM. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RTV

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 01.13.01; 26.02.05; 01.05.01

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

clase:
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).
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38. Telecomunicaţii, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02197
(151) 29/03/2018
(732) CALIN GABRIEL COSTEA, STR.

CĂLIMANEŞTI NR. 7, BL. 29, AP.
28, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)
FESTIVALUL BERII ARAD

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

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 02198
(151) 29/03/2018
(732) CALIN GABRIEL COSTEA, STR.

CĂLIMANEŞTI NR. 7, BL. 29, AP.
28, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)
CARUL VIENEZ

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă, (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).

43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02200
(151) 29/03/2018
(732) AMBRA ACCESORII SRL,

STRADA: VASILE LUPU, NUMAR:
55, AP. 3, JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

AMBRA BIJUTERII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 17.02.01; 17.02.02

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

14. Bijuterii.
35. Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
bijuterii şi accesorii ale acestora, prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web, magazin online
sau platforme specializate, astfel încât terţii
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,
inclusiv online, informaţii, sfaturi comerciale şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/03/2018-31/03/2018

servicii de asistenţă comercială şi consultanţă
pentru consumatori în legătură cu bijuterii.

───────

(210) M 2018 02201
(151) 29/03/2018
(732) EMILIAN CLAUDIU BELOIU

FERARU, STRADA: STR.
BALTAGULUI, NUMAR:6,BL.V76A,
ET.1, SC.1, AP.8, SECTOR 5,,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

Florăria Latină

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.05.01; 05.03.13; 05.03.17; 07.01.24

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

44. Aranjamentul florilor, servicii de artă florală,
compoziţii florale şi servicii de grădinărit-
peisagistică.

───────

(210) M 2018 02202
(151) 29/03/2018
(732) FADI DRAGHICI, STRADA:

DRM OPALULUI, NUMAR: 1-43,
COLIBRI, SC. B, AP.12, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

ALEF ESPRESSO BAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.01.16; 26.11.13

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

43. Servicii de cafenea si baruri.
───────
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(210) M 2018 02203
(151) 29/03/2018
(732) Craft Solutions Software SRL,

STRADA: ION CREANGA, NUMAR:
11-13, ETAJ 3, APARTAMENT
7, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CRAFT solutions

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.13; 05.03.06; 05.05.21

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
deschis, gri închis

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 02204
(151) 29/03/2018
(732) Craft Solutions Software SRL,

STRADA: ION CREANGA, NUMAR:
11-13, ETAJ 3, APARTAMENT
7, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CRAFT solutions

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.13; 05.03.06; 05.05.21

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
închis, gri deschis

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02205
(151) 29/03/2018
(732) Craft Solutions Software SRL,

STRADA: ION CREANGA, NUMAR:
11-13, ETAJ 3, APARTAMENT
7, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

finance CRAFT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.13; 05.03.06; 05.05.21

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
închis, gri deschis

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02206
(151) 29/03/2018
(732) Craft Solutions Software SRL,

STRADA: ION CREANGA, NUMAR:
11-13, ETAJ 3, APARTAMENT
7, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

operations CRAFT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.13; 05.03.06; 05.05.21
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(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
închis, gri deschis

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02207
(151) 29/03/2018
(732) Craft Solutions Software SRL,

STRADA: ION CREANGA, NUMAR:
11-13, ETAJ 3, APARTAMENT
7, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

market CRAFT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.13; 05.03.06; 05.05.21

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
închis, gri deschis

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02208
(151) 30/03/2018
(732) SMARTCOM HOLDING GMBH,

STR. TUCHLAUBEN NR. 7 A, ,
VIENA, 1010, AUSTRIA

(740) CIPI NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RECICLAD'OR Recycling
For Your Future

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
01.07.22; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7725), portocaliu (Pantone 871C)

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

35. Servicii de marketing în domeniul reciclării
deșeurilor, servicii de analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea deșeurilor.
37. Ridicarea deșeurilor (curățare), colectarea
de deșeuri (curățarea gunoaielor), deblocarea
vaselor pentru debarasarea deșeurilor, servicii
de evacuare a deșeurilor (servicii de curățenie).
39. Colectarea, transportul şi depozitarea
deșeurilor, ridicarea containerelor pentru deșeuri
(transport), ridicare de bene pentru deșeuri
(transport).
40. Reciclarea deșeurilor și gunoaielor, tratarea
deșeurilor (transformare), sortarea deșeurilor
și materialelor reciclabile (transformare),
incinerarea deșeurilor şi gunoaielor, distrugerea
deșeurilor și gunoaielor, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de gestionare a
deșeurilor, servicii de recuperare a materialelor
din deșeuri, servicii de informaţii, de consiliere şi
de consultanță în domeniul colectării şi reciclării
deșeurilor şi a gunoaielor.

───────
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(210) M 2018 02209
(151) 30/03/2018
(732) BOANGIU IONUT ALEXANDRU,

CODRII NEAMTULUI NR. 70, BL.
N 18, SC. E, AP. 42, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
R100%

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02210
(151) 30/03/2018
(732) GROTA LUPILOR ACTIVI SRL,

VALEA OLTULUI NR. 199-201,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Le Blanc

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 02211
(151) 30/03/2018
(732) ALEXANDRU RAZVAN

ANASTASIU , STR. TELEAJEN NR.
1, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

VIBES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.03.02; 21.01.25; 26.02.05

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

41. Activităţi culturale, spectacole muzicale,
editare muzicală, înregistrări şi cursuri de
muzică, interpretare muzicală, reprezentaţii
muzicale, servicii de compoziţie muzicală,
producţie audio, video multimedia, concerte,
publicare de lucrări muzicale, divertisment
muzical.

───────

(210) M 2018 02212
(151) 30/03/2018
(732) KORAKLI GROUP FOR

COMMERCE AND INDUSTRY
S.R.L., STR. CONSTANTIN
BRANCUSI NR. 7, BL. D14, SC. B,
ET. 9, AP. 77, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PRIDE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate, substanţe şi produse igienice
pentru spălare, curăţare, lustruire, dezinfectare,
degresare.
35. Servicii de import, regruparea în
avantajul terţilor a produselor descrise la
clasa 3 (exceptând transportul), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod, servicii de import-export.

───────

(210) M 2018 02213
(151) 30/03/2018
(732) KORAKLI GROUP FOR

COMMERCE AND INDUSTRY
S.R.L., STR. CONSTANTIN
BRANCUSI NR. 7, BL. D14, SC. B,
ET. 9, AP. 77, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DAMASO

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

3. Preparate, substanţe şi produse igienice
pentru spălare, curăţare, lustruire, dezinfectare,
degresare.
35. Servicii de import, regruparea în
avantajul terţilor a produselor descrise la
clasa 3 (exceptând transportul), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod, servicii de import-export.

───────

(210) M 2018 02214
(151) 30/03/2018
(732) KORAKLI GROUP FOR

COMMERCE AND INDUSTRY
S.R.L., STR. CONSTANTIN
BRANCUSI NR. 7, BL. D14, SC. B,
ET. 9, AP. 77, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MEMOZA

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

3. Preparate, substanţe şi produse igienice
pentru spălare, curăţare, lustruire, dezinfectare,
degresare.
35. Servicii de import, regruparea în
avantajul terţilor a produselor descrise la
clasa 3 (exceptând transportul), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod, servicii de import-export.

───────

(210) M 2018 02215
(151) 30/03/2018
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A.,

STR. DRAGONUL ROŞU, NR.
1-10, CENTRU COMERCIAL
DRAGONUL ROŞU MEGA SHOP,
ET. 3, BIROUL 2-4, SAT FUNDENI,
JUDEŢ ILFOV, FUNDENI, 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)

N NIRO INVESTMENT GROUP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.08; 27.05.21

(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
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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).
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 02216
(151) 30/03/2018
(732) S.L. START UP SRL, STR. LIVEZII

NR. 31, COM. SÂNPETRU, JUD.
BRAŞOV, SAT SÂNPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)
QLIMATIC

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

───────

(210) M 2018 02217
(151) 30/03/2018
(732) SC ANTARCTICA SRL, STR.

BISERICII NR. 81, COM.
MĂRGINENI, JUD. BACĂU, COM.
MĂRGINENI, BACĂU, 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)

cofetăria Dulcineea

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

clase:
30. Produse de patiserie şi cofetărie.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou privind produsele de
cofetărie şi patiserie.

───────
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(210) M 2018 02218
(151) 30/03/2018
(732) Andrews of Bothwell Limited,

BROAD STREET NR. 47, NGM
ACCOUNTANTS LTD, PARK LANE
HOUSE, GB.GG,, GLASGOW, G40
2QW, MAREA BRITANIE

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
DRAMSYLVANIA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cocktail-
uri alcoolice, lichioruri, whisky, whiskey.

───────

(210) M 2018 02219
(151) 30/03/2018
(732) ROAMBRA COMPANY SRL, BLD.

SIMION BĂRNUŢIU BL. 81, ET. 1,
AP. 2, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ROAMBRA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.11.12; 26.11.13; 01.15.05;
26.04.06

(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 (Solicităm protecţie

pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, instalaţii,
instalare, curăţare, reparare şi întreţinere.
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).

───────

(210) M 2018 02220
(151) 30/03/2018
(732) VASILE-CĂTĂLIN MĂRGINEAN,

STR. FÂNTÂNELE NR. 32, BL. B4,
ET. 4, AP. 61, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
IONUŢ-GABRIEL ISTRATE, STR.
FÂNTÂNELE NR. 32, BL. B4, ET.
4, AP. 61, JUD. CLUJ , CLUJ-
NAPOCA , CLUJ, ROMANIA

(540)

SOCOTIM

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2018 02221
(151) 30/03/2018
(732) SC PUB EXPRESS SRL-D, STR.

PRINCIPALĂ NR. 456, COM.
LESPEZI, JUD. IAŞI, SAT HECI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

PUB EXPRESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 26.11.12; 26.11.13

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

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

───────

(210) M 2018 02222
(151) 30/03/2018
(732) LA VACA GRASA SRL, STR.

ANA IPATESCU NR. 27, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600002, BACĂU,
ROMANIA

(540)

La Vaca Grasa

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 03.04.24; 03.04.26

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

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

───────
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(210) M 2018 02223
(151) 30/03/2018
(732) HASAN BALOULI, BD. PACHE

PROTOPOPESCU NR. 12, SECT.
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

AMRICANA QUALITY

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

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

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

29. Fructe şi legume conservate, compoturi,
alimente conservate.
31. Fructe şi legume proaspete pentru
conservat.

───────

(210) M 2018 02224
(151) 30/03/2018
(732) HASAN BALOULI, BD. PACHE

PROTOPOPESCU NR. 12, SECT.
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
GRILLOUMI

GRILLED CHEESE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse lactate obținute prin procedee
industriale.

───────

(210) M 2018 02225
(151) 30/03/2018
(732) HASAN BALOULI, BD. PACHE

PROTOPOPESCU NR. 12, SECT.
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
GRILLOUMI

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

29. Produse lactate obținute prin procedee
industriale.

───────
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(210) M 2018 02226
(151) 30/03/2018
(732) Bristol-Myers Squibb Company,

345 PARK AVENUE, NEW YORK,
NY 10154, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)
VEPESID

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

5. Preparate și produse farmaceutice pentru uz
uman.

───────

(210) M 2018 02227
(151) 30/03/2018
(732) SC JUGUAR IMP SRL,

BULEVARDUL VOLUNTARI NR.
80, LOT 4, C3, ETAJ, CAMERA 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

micmax

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

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

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02228
(151) 30/03/2018
(732) BENEDIXIMUS INVESTMENT SRL,

STR. SG. ION TEODORESCU NR.
1A, LOT.2, MANSARDĂ, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cremata

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.16;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

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

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

───────

(210) M 2018 02229
(151) 30/03/2018
(732) SC ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
DETRICAL

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
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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).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02230
(151) 30/03/2018
(732) SC CLIENT RISK SRL, BDUL.

DACIA NR. 99, ET. 2, BIROUL
NR. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFIDAS motive
de încredere

(531) Clasificare Viena: 21.03.21; 26.01.03;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, gri,
portocaliu

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

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).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,

proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02231
(151) 30/03/2018
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

S.A., BD-UL MĂRĂŞTI NR.
65-67, ROMEXPO, INTRAREA
D, PAVILION T, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KANAL D CASĂ DE VEDETĂ

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 26.15.01;
26.07.25; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii știinţifice şi tehnologice, precum
și servicii de cercetare şi de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2018 02232
(151) 30/03/2018
(732) SC DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA, BD.
MARASTI, NR. 65-67, ROMEXPO,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KANAL D CODUL FERICIRII

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 26.07.25;
26.15.01; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02233
(151) 30/03/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 BUCURESTI,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Digi CarTracs

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

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

(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, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA).

───────
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(210) M 2018 02234
(151) 30/03/2018
(732) IOANA RADU, STR. SERG.

LAZAR GAFTON NR. 11, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Clos De La Beauté

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2018 02235
(151) 30/03/2018
(732) MATEI DONISĂ, STR. SUCEVEI

NR. 63, JUDEȚUL SUCEAVA,
COMUNA BUNEȘTI, SAT PODENI,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

donei esență din natură

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
26.01.05; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu deschis, roșu
intens, roșu vișiniu, verde deschis,
verde intens, verde padure

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

32. Băuturi nealcoolice, sucuri din fructe non-
alcoolice, siropuri și alte produse pentru
prepararea băuturilor, nectare din fructe non-
aloolice, cidru non-alcoolic, cocktail-uri non-
alcoolice, suc de roșii (băutură), sucuri de
legume (băuturi).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, servicii de import
export, regruparea în avantajul terţilor a
diverselor produse în mod special a celor
solicitate în clasa 32 permițând consumatorilor
să le vadă şi să le achizitioneze cât mai
comod (exceptând transportul) prin magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 02236
(151) 30/03/2018
(732) S.C. CEZAR CONNAISSEUR

S.R.L., INTRAREA ALBINARI
NR. 5, ET. 1, AP. 3, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

vinul.ro FOOD,
PEOPLE & LIFESTYLE

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

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
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optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
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.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 02239
(151) 30/03/2018
(732) SC COFETĂRIA ANDALUSIA SRL,

STR. SAMUIL ȘAGOVICI NR. 1,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L., B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24-28, SC. B, AP. 2, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Placinta Bavareza

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, înghețată, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă, vânzarea prin internet, regruparea
în avantajul terților a produselor din clasa
30 (exceptând transportul acestora), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod. Astfel de servicii pot fi furnizate
prin mijloace electronice.

───────
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(210) M 2018 02240
(151) 30/03/2018
(732) BELLES MARKS LTD, 12

DRAMAS STREET, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, 7101, CIPRU

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)

ALEXANDER

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.23;
25.01.06; 25.01.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2018 02242
(151) 30/03/2018
(732) BELLES MARKS LTD, 12

DRAMAS STREET, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, 7101, CIPRU

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
KRESKOVA

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri de înregistrare, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire, foi,
folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,

coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2018 02243
(151) 30/03/2018
(732) BELLES MARKS LTD, 12

DRAMAS STREET, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, 7101, CIPRU

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
Elyzia Saber EST 1789

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri de înregistrare, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
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preplată, case de marcat, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire, foi,
folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26.  Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02244
(151) 30/03/2018
(732) Asociatia Colegiul Pacientilor,

BD. BUCURESTII NOI NR. 60, BL.
4, SC. B, ET. 2, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FISCOMED

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

41. Servicii de conferințe, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizarea și conducerea de
conferințe, coordonare de conferințe de
afaceri, organizare de seminarii și conferințe,
organizare și conducere de conferințe educative,
organizare de conferințe referitoare la instruire,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizare
și coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe.

───────

(210) M 2018 02245
(151) 30/03/2018
(732) BELLES MARKS LTD, 12

DRAMAS STREET, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, 7101, CIPRU

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
ZOLMYR

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/03/2018-31/03/2018

pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri de înregistrare, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire, foi,
folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2018 02246
(151) 30/03/2018
(732) GLOBAL RECORDS SRL ,

STR. PUŢUL LUI ZAMFIR NR.
5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Music First Management

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35.  Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 02247
(151) 30/03/2018
(732) BELLES MARKS LTD, 12

DRAMAS STREET, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, 7101, CIPRU

(740) SC AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
CAVA D'ORO

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri de înregistrare, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, mașini de calculat,
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echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire, foi,
folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2018 02248
(151) 30/03/2018
(732) S.C. WERK MINERALE S.R.L.,

STR. VICTORIEI NR. 165, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430061, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

WERK
(591) Culori revendicate:verde-Pantone

376C, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Substanţe de protecţie contra ruginii şi contra
deteriorării lemnului, coloranţi, vopsele, cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravură, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de folie
şi pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi arta, lacuri, coloranţi.
17. Materiale plastice şi răşini extrudate
destinate utilizării în producţie, materiale de
călăfătuire, etanşare şi izolare, ţevi, tuburi şi
furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02250
(151) 30/03/2018
(732) SCOALA PRIMARA IEPURASUL

BOCANILA, STR. IARBA
CAMPULUI NR. 91, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SCOALA,GRADINITA,AFTERSCHOOL

IEPURASUL BOCANILA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie.

───────
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(210) M 2018 02251
(151) 30/03/2018
(732) WEBPAL WEB SERVICES SRL,

STR. STEFAN ZARIE NR.10,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310261,
ARAD, ROMANIA

(540)
GoodUptime

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

42. Servicii de monitorizare a sistemelor
informatice.

───────

(210) M 2018 02252
(151) 31/03/2018
(732) SUBURB FASHION SRL, STR.

ZIGINENI NR. 232, JUD. ARGEŞ,
BAICULESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
SUBURB

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2017 06890
(151) 08/06/2012
(732) E.ON SE, BRÜSSELER PLATZ 1,

45131 ESSEN, GERMANIA
(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES

S.R.L., STR. AUREL VLAICU
NR. 94, ET.1, BRAŞOV, 500178,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

e.on

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate pentru încălzit, lămpi, becuri
electrice, aparate de iluminat cu diode
luminiscente (LED).

───────



Erată 

Referitor la depozitul M 2018/02012 din data de 23.03.2018, publicat la data de 

30.03.2018, clasele sunt:  

Clasa 41: Publicare de cataloage cu informații privind călătoriile; publicare on-

line de cărți și reviste electronice; publicare de cărți și reviste; editare de 

publicații; educație religioasă; organizare de seminarii; organizare de conferințe; 

consiliere în carieră (educație); servicii educative în materie de dezvoltare 

religioasă; cursuri de pregătire pe teme religioase; cursuri de dezvoltare 

personală; furnizare de cursuri educaționale; cursuri în cadrul taberelor 

educative; organizare de cursuri prin corespondență; tabere de vară 

(divertisment și educație); organizare de activități educative pentru tabere de 

vară; organizare de activități culturale pentru tabere de vară; organizarea și 

conducerea de simpozioane; cursuri de meditație. 

Clasa 45: Consiliere spirituală; furnizare de informații cu privire la religie; 

îndrumare religioasă; organizarea reuniunilor religioase. 


