
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
29/10/2018

PUBLICATE ÎN DATA DE 05/11/2018



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/10/2018

2

Cereri Mărci publicate în 05/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07074 29/10/2018 ANDREEA MOLDOVAN Livrez Fericire

2 M 2018 07189 29/10/2018 SC GAROCTA SRL NOOCATA

3 M 2018 07190 29/10/2018 Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vršac

D-MANURO

4 M 2018 07191 29/10/2018 Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vršac

DEMANURO

5 M 2018 07192 29/10/2018 SC ALBALACT SA ZUZU fit BOGAT IN PROTEINE

6 M 2018 07193 29/10/2018 AECTRA AGROCHEMICALS
SRL

AZOXYSTAR

7 M 2018 07194 29/10/2018 SC DURAZIV SRL DURAZIV

8 M 2018 07195 29/10/2018 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

Dr. feet

9 M 2018 07196 29/10/2018 Mel Progresiv Trading S.R.L. UnicornKids

10 M 2018 07197 29/10/2018 AGROSERV MARIUTA SRL lăptăria cu caimac

11 M 2018 07198 29/10/2018 SC FOTBAL CLUB
PROGRESUL BUCURESTI SA

F.C. PROGRESU BUCUREȘTI
Fondat 1944

12 M 2018 07199 29/10/2018 MUNICIPIUL HUNEDOARA CORVIN

13 M 2018 07200 29/10/2018 ROMSOFT DISTRIBUTION
INTERNATIONAL S.R.L.

M & L COSMETICS

14 M 2018 07201 29/10/2018 MUNICIPIUL HUNEDOARA CASTELUL CORVINILOR

15 M 2018 07202 29/10/2018 NEXT2U LIMITED S.R.L. NEXT2U INNOVISION

16 M 2018 07203 29/10/2018 MUNICIPIUL HUNEDOARA

17 M 2018 07204 29/10/2018 SC GALAXY DESIGN SRL Turistico.ro România
redescoperită

18 M 2018 07205 29/10/2018 MUNICIPIUL HUNEDOARA TÂRGUL EUROPEAN
AL CASTELELOR / THE
EUROPEAN CASTLES FAIR

19 M 2018 07206 29/10/2018 RĂZVAN BOGDAN URSU Silly Cat NISIP SILICAT
PENTRU PISICI

20 M 2018 07207 29/10/2018 RARES ANDREI DUMITRU FÂS FÂS

21 M 2018 07208 29/10/2018 SANATATEA PRESS GROUP
S.R.L.

Ro Health Review

22 M 2018 07209 29/10/2018 TUDORIŢA CONSTANTIN THE DRESSMAKER YOUR
FASHION PARTNER SINCE
1992
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 07210 29/10/2018 MUNICIPIUL HUNEDOARA

24 M 2018 07211 29/10/2018 JOHNSON & JOHNSON MESTECĂ CLĂTEŞTE ÎNGHITE

25 M 2018 07212 29/10/2018 S.C. GRAND
ACCOMMODATION
BUCUREȘTI S.R.L.

GRAND accommodation

26 M 2018 07213 29/10/2018 Trend Furniture SRL F TREND FURNITURE
Specialişti în amenajări
HORECA

27 M 2018 07214 29/10/2018 KELOO KONZEPT SRL KLU D.SIGN YOUR STORY

28 M 2018 07215 29/10/2018 POLICLINICA BABA NOVAC POLICLINICA BABA NOVAC
Sănătate, ştiinţă şi conştiinţă

29 M 2018 07216 29/10/2018 CAMERA DE COMERŢ
ŞI INDUSTRIE ROMÂNO-
GERMANĂ DEUTSCH-
RUMÄNISCHE INDUSTRIE
UND HANDELSKAMMER

marketplace ROMANIA

30 M 2018 07217 29/10/2018 SMART COMMUNICATION
AGENCY SRL

SMART COMMUNICATION
AGENCY

31 M 2018 07218 29/10/2018 SC MXM LOGISTICS SRL edon

32 M 2018 07219 29/10/2018 SC MXM LOGISTICS SRL

33 M 2018 07220 29/10/2018 STAVROS GRUP SRL HOTEL STAVROS

34 M 2018 07221 29/10/2018 MIO RISTO SRL PASTA NOSTRA Delicious
Homemade Pasta
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(210) M 2018 07074
(151) 29/10/2018
(732) ANDREEA MOLDOVAN, STR.

AVRIG NR. 63, BL. E 2, AP.
211, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Livrez Fericire

(531) Clasificare Viena: 11.01.01; 11.01.02;
11.01.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07189
(151) 29/10/2018
(732) SC GAROCTA SRL , STR.

DOMNEASCĂ NR. 85, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800215, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
NOOCATA

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

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

(210) M 2018 07190
(151) 29/10/2018
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac,
BEOGRADSKI PUT BB, VRŠAC,
26300, SERBIA

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

(540)
D-MANURO

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

5. Suplimente alimentare (suplimente nutritive)
pentru consumul uman.

───────
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(210) M 2018 07191
(151) 29/10/2018
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac,
BEOGRADSKI PUT BB, VRŠAC,
26300, SERBIA

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

(540)
DEMANURO

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

5. Suplimente alimentare (supliemnte nutritive)
pentru consumul uman.

───────

(210) M 2018 07192
(151) 29/10/2018
(732) SC ALBALACT SA, OIEJDEA, DN

1, KM 392+600, JUDEŢUL ALBA,
COM GALDA DE JOS, ALBA,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

ZUZU fit BOGAT IN PROTEINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.14; 25.01.19; 26.13.25;
05.03.13

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, alb, roşu

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și 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 07193
(151) 29/10/2018
(732) AECTRA AGROCHEMICALS

SRL , ŞOS. ODAI NR. 341-345,
CAMERA 5, ETAJ 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 013604,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AZOXYSTAR

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pământ, compoziţii extinctoare, preparate
pentru călirea şi sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
detinaţi/e industriei.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────
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(210) M 2018 07194
(151) 29/10/2018
(732) SC DURAZIV SRL, STRADA

FAGULUI, NR. 21, CLĂDIREA
C1, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
DURAZIV

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07195
(151) 29/10/2018
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

STR. MOARA DE FOC, NR. 35,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700520, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Dr. feet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.01; 02.09.19

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

3. Săpunuri, nu de uz medical, uleiuri esenţiale,
preparate cosmetice.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale şi
medicale.

───────

(210) M 2018 07196
(151) 29/10/2018
(732) Mel Progresiv Trading S.R.L.,

STR. CALUGARENI NR. 19, JUD.
ILFOV, GHERMANESTI, 077170,
ILFOV, ROMANIA

(540)
UnicornKids

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

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

───────
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(210) M 2018 07197
(151) 29/10/2018
(732) AGROSERV MARIUTA SRL, STR.

PRIMĂRIEI NR. 42, JUDEŢUL
IALOMIŢA, DRAGOESTI,
IALOMIȚA, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

lăptăria cu caimac

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.12;
26.11.01; 26.04.06; 03.04.02; 03.04.24;
26.01.01

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

clase:
29. Lapte și produse lactate.
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2018 07198
(151) 29/10/2018
(732) SC FOTBAL CLUB PROGRESUL

BUCURESTI SA, STR. DR. LISTER
NR. 37, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

F.C. PROGRESU
BUCUREȘTI Fondat 1944

(531) Clasificare Viena: 05.03.02; 26.11.06;
26.11.12; 27.05.17; 27.05.25

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

clase:
35. Publicitate.
41. Activități sportive.

───────

(210) M 2018 07199
(151) 29/10/2018
(732) MUNICIPIUL HUNEDOARA, BDUL

LIBERTATII NR. 17, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
331128, HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)
CORVIN

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
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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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07200
(151) 29/10/2018
(732) ROMSOFT DISTRIBUTION

INTERNATIONAL S.R.L., COMUNA
BLAGESTI NR. 539, JUDEȚUL
BACĂU, BLAGESTI, 607065,
BACĂU, ROMANIA

(540)

M & L COSMETICS

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Saloane de frumusețe, saloane de coafură,
saloane de îngrijire a pielii, servicii prestate
de saloane de manichiură, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, servicii
oferite de saloane de bronzat și de solarii.

───────

(210) M 2018 07201
(151) 29/10/2018
(732) MUNICIPIUL HUNEDOARA, BDUL

LIBERTATII NR. 17, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
331128, HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

CASTELUL CORVINILOR

(531) Clasificare Viena: 03.07.12; 17.02.17;
27.05.01

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și 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.
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07202
(151) 29/10/2018
(732) NEXT2U LIMITED S.R.L., STR.

TARNAVENI NR. 18-20, ET. 1,
AP. 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NEXT2U INNOVISION

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 24.17.02;
26.03.04; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare

a programărilor (funcţii de birou), asistenţă
în managementul afacerilor, consultanță
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
demonstraţii cu produse, proiectarea de
materiale publicitare, managementul interimar
al afacerii, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
promovarea vânzărilor pentru terţi, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, servicii de intermediere
comercială, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea informaţiilor în registre, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare.

───────
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(210) M 2018 07203
(151) 29/10/2018
(732) MUNICIPIUL HUNEDOARA, BDUL

LIBERTATII NR. 17, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
331128, HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 24.01.09;
24.01.11; 03.07.12; 05.03.20; 11.03.25;
01.01.04; 07.01.01; 07.01.06; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, mov, gri, grem, negru

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și 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.

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07204
(151) 29/10/2018
(732) SC GALAXY DESIGN SRL, STR.

SARMISEGETUZA, NR. 9, BL.
Z1, ET. 5, AP. 31, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Turistico.ro România
redescoperită
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.02; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, material didactic și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare.
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07205
(151) 29/10/2018
(732) MUNICIPIUL HUNEDOARA, BDUL

LIBERTATII NR. 17, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
331128, HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

TÂRGUL EUROPEAN
AL CASTELELOR / THE

EUROPEAN CASTLES FAIR

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 07.01.01;
27.05.01

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și 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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 07206
(151) 29/10/2018
(732) RĂZVAN BOGDAN URSU, STR.

DEALUL TUGULEA NR. 13,
BL. A5, SC. 3, AP. 52, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Silly Cat NISIP SILICAT
PENTRU PISICI

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 27.05.01;
27.05.02

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi semiţe
brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
puieţi şi seminţe pentru plantare, animale vii:
hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 07207
(151) 29/10/2018
(732) RARES ANDREI DUMITRU, SPL.

INDEPENDENTEI NR. 202 K,
BL. B4, ET. 11, AP. 69, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FÂS FÂS

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

───────

(210) M 2018 07208
(151) 29/10/2018
(732) SANATATEA PRESS GROUP

S.R.L., STRADA: STR. BIRNOVA,
NUMAR: 5, BL. M117, SC. 1, ET.
1, AP. 6, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Ro Health Review

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compactdiscuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
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de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07209
(151) 29/10/2018
(732) TUDORIŢA CONSTANTIN,

STR. ANINA NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

THE DRESSMAKER
YOUR FASHION

PARTNER SINCE 1992

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 02.03.04; 02.03.23; 02.03.16

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
galben, albastru, verde, kaki, orange,
bleumarine, mov-lila, portocaliu, nude.

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 07210
(151) 29/10/2018
(732) MUNICIPIUL HUNEDOARA,

STRADA: BDUL LIBERTATII,
NUMAR: 17, JUDET:
HUNEDOARA , HUNEDOARA,
331128, HUNEDOARA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 07.01.06;
07.11.01; 29.01.15

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

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

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.
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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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07211
(151) 29/10/2018
(732) JOHNSON & JOHNSON, ONE

JOHNSON & JOHNSON PLAZA,
NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY,
08933, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
MESTECĂ

CLĂTEŞTE ÎNGHITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ape de spălat gura, ape de clătit
gura, produse/preparate pentru îngrijirea
dinţilor (dentifrices) şi produse/preparate pentru
împrospătarea respiraţiei, toate produsele
menţionate nu pentru uz medical.

30. Tablete (lozenges) pentru împrospătarea
respiraţiei, nu pentru uz medical.

───────

(210) M 2018 07212
(151) 29/10/2018
(732) S.C. GRAND ACCOMMODATION

BUCUREȘTI S.R.L., STRADA:
STR. MÂRȘA, NUMAR: 1, SECTOR
1, 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)

GRAND accommodation

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.01.01

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

clase:
35. Servicii promotionale sub forma partajarii
de continut media si multimedia prin internet
si alte retele de calculatoare si comunicatii,
servicii de consultanţă în domeniul afacerilor
şi managementului, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrari de birou, furnizarea de registre de afaceri
online despre spaţii de cazare temporară (lucrări
de birou).
42. Crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a
programelor de calculator, în special creare si
mentinele site-uri web, furnizarea unei platforme
software online nedescărcabilă, care facilitează
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furnizarea de informaţii şi rezervarea spaţiilor de
cazare temporară în domeniile călătorie, cazare,
servirea mesei şi divertisment.
43. Servicii de cazare temporara.

───────

(210) M 2018 07213
(151) 29/10/2018
(732) Trend Furniture SRL, STRADA:

LUCEAFARULUI, NUMAR: 11,
AP.19, JUDET: CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

F TREND FURNITURE
Specialişti în

amenajări HORECA

(531) Clasificare Viena: 26.05.01; 26.05.08;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:ocru (Pantone -
7531C), roşu (Pantone 186C)

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

20. Mobilă superpozabilă, mobilă curbată,
mobilă și mobilier, picioare pentru mobilă, rafturi
de mobilă.

───────

(210) M 2018 07214
(151) 29/10/2018
(732) KELOO KONZEPT SRL, STR.

BUDIENI NR. 18, AP. 11, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KLU D.SIGN YOUR STORY

(531) Clasificare Viena: 09.09.07; 09.09.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Panone
288C, 295C), portocaliu (Pantone
021C)

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 07215
(151) 29/10/2018
(732) POLICLINICA BABA NOVAC,

ALEEA BARAJUL BICAZ NR.
9, BL. M31, SC. B, ET. 5, AP.
484, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

POLICLINICA BABA NOVAC
Sănătate, ştiinţă şi conştiinţă

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 24.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 07216
(151) 29/10/2018
(732) CAMERA DE COMERŢ

ŞI INDUSTRIE ROMÂNO-
GERMANĂ DEUTSCH-
RUMÄNISCHE INDUSTRIE
UND HANDELSKAMMER, STR.
CLUCERULUI NR. 35, ET. 2,
BUCUREŞTI, 011363, ROMANIA

(540)

marketplace ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, gri închis
(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.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de
analiză şi cercetare industrială.

───────
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(210) M 2018 07217
(151) 29/10/2018
(732) SMART COMMUNICATION

AGENCY SRL, STR. MIGDALULUI
NR. 23, JUD. CONSTANTA, SAT
CUZA VODA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SMART COMMUNICATION
AGENCY

(531) Clasificare Viena: 26.07.01; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de consultanță privind administrarea call center-
urilor.
38. Telecomunicații, servicii de comunicații
telefonice oferite pentru linii telefonice de
asistență în cazuri de urgență (hotline) și pentru
Call center-uri.

───────

(210) M 2018 07218
(151) 29/10/2018
(732) SC MXM LOGISTICS SRL, STR.

MITROPOLIEI NR. 1, BL. 1, SC. B,
AP. 18, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

edon

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
27.05.02

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri de masă, arme de mână, cu
excepţia armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 07219
(151) 29/10/2018
(732) SC MXM LOGISTICS SRL, STR.

MITROPOLIEI NR. 1, BL. 1, SC. B,
AP. 18, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.05.10; 26.05.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri de masă, arme de mână, cu
excepţia armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 07220
(151) 29/10/2018
(732) STAVROS GRUP SRL, STR.

VILCELELOR NR. 8, JUD.
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

HOTEL STAVROS

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben
(HEX=#D8C05D),kaki
(HEX=#ACA465), albastru
(HEX=#005F8D)

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

43. Servicii hoteliere, servicii hoteliere în stațiuni
turistice, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
restaurante (servirea mesei), restaurante pentru
turiști, servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2018 07221
(151) 29/10/2018
(732) MIO RISTO SRL, STR. ZAHARIA

STANCU NR. 22, AP.10, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

PASTA NOSTRA Delicious
Homemade Pasta

(531) Clasificare Viena: 11.01.04; 11.01.22;
26.01.18; 26.04.16; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben
(HEX=#f8c50a),gri deschis
(HEX=#e6e6e6), gri închis
(HEX=#333333)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină 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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────



ERATA           Referitor la depozitul M2018/07107, publicat în data de 31.10.2018, dintr-o eroare materiala cererea a fost publicata ca fiind marca combinata, individuala, alb-negru, corect fiind marca verbala, individuala.                      



ERATA           Referitor la depozitul M2018/07108, publicat în data de 31.10.2018, dintr-o eroare materiala cererea a fost publicata ca fiind marca combinata, individuala, alb-negru, corect fiind marca verbala, individuala.            


