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Cereri Mărci publicate în 06/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04923 30/08/2018 TAYYAR INVESTMENT

FINANSAL YÖNETIM A.Ş.
ALDIVA DIGESTIVE TAM
BUGDAY WHOLE WHEAT

2 M 2018 04956 30/08/2018 TAYYAR INVESTMENT
FINANSAL YÖNETIM A.Ş.

ALDIVA

3 M 2018 05103 30/08/2018 TAYYAR INVESTMENT
FINANSAL YÖNETIM A.Ș

KATAKIT

4 M 2018 05104 30/08/2018 TAYYAR INVESTMENT
FINANSAL YÖNETIM A.Ș

ALVIEN

5 M 2018 05592 30/08/2018 VV TELESTAR
INTERNATIONAL GROUP SRL

kret aloe

6 M 2018 05616 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL FLAME'N GO

7 M 2018 05617 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL MA'CAWMBO

8 M 2018 05618 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL MONARCHRAZE

9 M 2018 05619 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL MY MAGPEYE

10 M 2018 05620 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL MY MANDARIN TIN

11 M 2018 05621 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL ARCHIBALM

12 M 2018 05622 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL ARCHIBRICK

13 M 2018 05623 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL ARCHIGLEAM

14 M 2018 05624 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL ARCHIPLATE

15 M 2018 05625 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL CHROMACHALK

16 M 2018 05626 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL CHROMAQUILL

17 M 2018 05627 30/08/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL ARCHIPTERIX

18 M 2018 05628 30/08/2018 SC REVIVA IMPORT EXPORT
SRL

REVIVA

19 M 2018 05629 30/08/2018 IULIA ALBU WOW SAU BAU

20 M 2018 05630 30/08/2018 ALEXANDRU VLAD
TANASESCU

21 M 2018 05631 30/08/2018 PAUL DUMBRAVANU S.R.L. Imo Protect

22 M 2018 05632 30/08/2018 DIRECT ONE S.A. direct ONE

23 M 2018 05633 30/08/2018 SC ELIS PAVAJE SRL ARCADE

24 M 2018 05634 30/08/2018 SC DANY & RODY IMPEX SRL rodica
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 05635 30/08/2018 HORATIU BUJAC RABBIT HOLE DRINK / FOOD /

SLEEP

26 M 2018 05636 30/08/2018 S.C. OARE WARE S.R.L.-D ware-ware

27 M 2018 05637 30/08/2018 PROFIPACK S.R.L. Profipack All pack solutions

28 M 2018 05638 30/08/2018 PROFIPACK S.R.L. PROFIPACK

29 M 2018 05639 30/08/2018 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 BIOVENAL

30 M 2018 05640 30/08/2018 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

FAREBIL

31 M 2018 05641 30/08/2018 BEL DAMALI SRL Plaja Saint - Tropez

32 M 2018 05642 30/08/2018 EVENTUR EVENTS SRL Bucharest Tourist Card

33 M 2018 05654 30/08/2018 G.N.B. IMOB EXPORT
BUSINESS SRL

UPTOWN PROPERTIES 13
SEPTEMBRIE

34 M 2018 05655 30/08/2018 SC HONEST GENERAL
TRADING SRL

ONE for ALL

35 M 2018 05656 30/08/2018 FUNDAŢIA COLEGIUL PRO mentorup

36 M 2018 05657 30/08/2018 Ioana Magdalena Rădulescu CĂSUŢA CU DULCIURI

37 M 2018 05658 30/08/2018 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

Creditul ACASĂ

38 M 2018 05660 30/08/2018 INVESTCLUJ SRL INVEST CLUJ

39 M 2018 05661 30/08/2018 NOVARTIS AG QUETOXELL

40 M 2018 05662 30/08/2018 TUDOR GHEORGHE Carpați

41 M 2018 05663 30/08/2018 FEROVAL STEEL SRL FEROVAL STEEL

42 M 2018 05665 30/08/2018 SC COLLINI COM SRL banat bun MEZELUL OFICIAL
AL ȚĂRII BANATULUI

43 M 2018 05666 30/08/2018 ANDREEA RAICU ANDREEA RAICU TU IN
ECHILIBRU CU TINE
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(210) M 2018 04923
(151) 30/08/2018
(732) TAYYAR INVESTMENT FINANSAL

YÖNETIM A.Ş., ORGANIZE
SANAYI BÖLGESI 5 CADDE, 18,
MERKEZ KARAMAN, TURCIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, IF, ROMANIA

(540)

ALDIVA DIGESTIVE TAM
BUGDAY WHOLE WHEAT

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 09.01.10; 05.07.02;
08.01.11

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

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

29. Lapte.
30. Băuturi pe bază de cafea si cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, produse de
patiserie și de panificație, dulciuri, pâine,
sandvișuri, baclava, cataif, bezele, budincă,
propolis (pentru alimentaţia umană), arome
alimentare (condimente), sosuri, produse de
asezonat, condimente si praf de copt, făină,
alte produse din grâu, amidon, zahăr, zahăr
pudră, ceai, bomboane, biscuiți, vafe, îngheţată,
gheaţă, sare, cereale, popcorn, fulgi de ovăz,
fulgi de porumb, produse din cereale, grâu
procesat, orz, ovăz, secară, orez, melasă, aluat
de prăjituri si foietaje.

───────

(210) M 2018 04956
(151) 30/08/2018
(732) TAYYAR INVESTMENT FINANSAL

YÖNETIM A.Ş., ORGANIZE
SANAYI BÖLGESI 5 CADDE, 18,
MERKEZ KARAMAN, TURCIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, IF, ROMANIA

(540)
ALDIVA

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

3. Preparate 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.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide,ierbicide.
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).

───────

(210) M 2018 05103
(151) 30/08/2018
(732) TAYYAR INVESTMENT FINANSAL

YÖNETIM A.Ș, ORGANIZE SANAYI
BÖLGESI 5 CADDE NR. 18,
MERKEZ KARAMAN, TURCIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, IF, ROMANIA

(540)
KATAKIT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste
făinoase, găluște (nu pe bază de cartofi), fidea,
produse de patiserie și produse de panificație
pe bază de făină sau cereale, deserturi pe bază
de făină și ciocolată, pâine, simit (baghete în
formă de inel acoperite cu semințe de susan),
pogaca (produs de patiserie turcesc), katmer
(produs de patiserie turcească), baclava (desert
turcesc pe bază de aluat acoperit cu sirop),
kadayif (desert turcesc pe bază de aluat),
kazandibi (budincă turcească), keskul (budincă
turcească), pita, sandvișuri, plăcinte, prăjituri,
budincă, miere, propolis în scopuri alimentare,
condimente pentru produse alimentare, vanilie
(aromă), produse de asezonat, sosuri, sos și
pastă de roșii, drojdie, praf de copt, făină,
grâu, amidon pentru alimente, zahăr cub, zahăr
pudră, ceai, produse de cofetărie, ciocolată,
biscuiți, biscuiți, napolitane, gumă de mestecat,
înghețată, sare, cereale preparate, popcorn, orz,
ovăz, grâu, secară și porumb pentru consum
uman, orez, melasă pentru alimente.

───────

(210) M 2018 05104
(151) 30/08/2018
(732) TAYYAR INVESTMENT FINANSAL

YÖNETIM A.Ș, ORGANIZE SANAYI
BÖLGESI 5 CADDE NR. 18,
MERKEZ KARAMAN, TURCIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, IF, ROMANIA

(540)
ALVIEN

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

30. Cafea, cacao, cafea sau băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste
făinoase, găluște (nu pe bază de cartofi), fidea,
produse de patiserie și produse de panificație
pe bază de făină sau cereale, deserturi pe bază
de făină și ciocolată, pâine, simit (baghete în
formă de inel acoperite cu semințe de susan),
pogaca (produs de patiserie turcesc), katmer
(produs de patiserie turcească), baclava (desert
turcesc pe bază de aluat acoperit cu sirop),
kadayif (desert turcesc pe bază de aluat),
kazandibi (budincă turcească), keskul (budincă
turcească), pita, sandvișuri, plăcinte, prăjituri,
budincă, miere, propolis în scopuri alimentare,
condimente pentru produse alimentare, vanilie

(aromă), produse de asezonat, sosuri, sos și
pastă de roșii, drojdie, praf de copt, făină,
grâu, amidon pentru alimente, zahăr cub, zahăr
pudră, ceai, produse de cofetărie, ciocolată,
biscuiți, biscuiți, napolitane, gumă de mestecat,
înghețată, sare, cereale preparate, popcorn, orz,
ovăz, grâu, secară și porumb pentru consum
uman, orez, melasă pentru alimente.

───────

(210) M 2018 05592
(151) 30/08/2018
(732) VV TELESTAR INTERNATIONAL

GROUP SRL, STR. PUTUL
LUI CRACIUN NR. 15, CORP.
C2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

kret aloe

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, galben
(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 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 05616
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FLAME'N GO

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

───────

(210) M 2018 05617
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MA'CAWMBO

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

───────

(210) M 2018 05618
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MONARCHRAZE

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

───────

(210) M 2018 05619
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MY MAGPEYE

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

───────
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(210) M 2018 05620
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MY MANDARIN TIN

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

───────

(210) M 2018 05621
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ARCHIBALM

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

───────

(210) M 2018 05622
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ARCHIBRICK

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

───────

(210) M 2018 05623
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ARCHIGLEAM

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

───────
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(210) M 2018 05624
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ARCHIPLATE

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

───────

(210) M 2018 05625
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CHROMACHALK

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

───────

(210) M 2018 05626
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CHROMAQUILL

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

───────

(210) M 2018 05627
(151) 30/08/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ARCHIPTERIX

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

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

───────
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(210) M 2018 05628
(151) 30/08/2018
(732) SC REVIVA IMPORT EXPORT

SRL, STR. LIBERTĂŢII NR. 37,
JUD. CLUJ, APAHIDA, 407035,
CLUJ, ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25, BL. C1, AP.
5, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593

(540)
REVIVA

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

4. Biocombustibili.
5. Alimente dietetice pentru copii, proteine din
soia utilizate ca ingrediente nutriţionale şi
energizante în diferite băuturi ca atare sau sub
formă de praf.
7. Utilaje pentru industria alimentară cum ar fi
mașini pentru extrudare, inclusiv subansambluri
şi piese de schimb pentru acestea.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
alimente bazate pe fructe și soia, ulei de
soia pentru gătit, băuturi alimentare bazate
pe soia utilizate ca substitut de lapte, soia
uscată, proteine vegetale texturate formate
pentru utilizare ca înlocuitori de carne sau de
adaos, proteine vegetale texturate formate sau
neformate pentru utilizare ca substitut sau adaos
de carne, nutrienţi bazaţi pe proteine, proteine
pentru utilizare ca aditivi alimentari.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, ta¬pioca,
sagou, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă. Inlocuitori de
îngheţată bazaţi pe soia, sos de soia, produse de
patiserie şi cofetărie bazate pe soia şi materiale
obţinute din soia.
31. Hrană pentru animale, furaje.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor. băuturi energizante nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 05629
(151) 30/08/2018
(732) IULIA ALBU, STR. VATRA

LUMINOASA NR. 70, BL. W2,
SC. 1, AP. 26, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WOW SAU BAU

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

16. Articole de presă (tipărituri).
41. Producție de emisiuni de televiziuni și radio,
publicarea articolelor de presă online, servicii de
scriere de articole.

───────

(210) M 2018 05630
(151) 30/08/2018
(732) ALEXANDRU VLAD TANASESCU,

STR. RAHOVA NR. 24, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.01
(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, managementul fişierelor
computerizate, publicarea textelor publicitare,
agenţii de publicitate, pregătirea secţiunilor
publicitare, închirierea de materiale publicitare,
scrierea textelor publicitare, intermedierea
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serviciilor de telecomunicaţii, închirierea spaţiilor
publicitare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, servicii online
de prelucare a datelor, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice.

───────

(210) M 2018 05631
(151) 30/08/2018
(732) PAUL DUMBRAVANU S.R.L.,

COMUNA BUCOV, STR. ION
GHEORGHE DUCA NR. 12,
JUDEȚUL PRAHOVA, SAT VALEA
ORLEI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
Imo Protect

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 05632
(151) 30/08/2018
(732) DIRECT ONE S.A., STR. ION

IONESCU DE LA BRAD NR.
5A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)

direct ONE

(531) Clasificare Viena: 24.17.02; 26.04.10;
27.05.01; 27.05.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:magenta (Pantone
228C), gri (Pantone 7C)

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

9. Software de telecomunicații (program),
rețele de telecomunicații, emițătoare
pentru telecomunicații, transmițătoare pentru
telecomunicații, comutatoare, adaptoare,
hardware, carduri, cabluri, dispozitive de control
și dispozitive de emisie-recepție Ethernet
pentru tehnologie de rețea, cabluri de fibră
optică, antene wireless, antene pentru rețele
de telecomunicații, stații de bază pentru
telecomunicații, aparate de telecomunicații cu
fibră optică, echipamente de telecomunicații,
servere și aparatură pentru automatizarea
locuințelor, clădirilor și a spațiilor.
36. Servicii de leasing financiar pentru fibră
optică long-distance.
37. Servicii de instalații pentru telecomunicații,
construcția de turnuri de telecomunicații,
servicii de cablare pentru telecomunicații
în clădiri, servicii de instalare de rețele
de telecomunicații, întreținere de aparate
de telecomunicații, repararea mașinilor și
aparatelor de telecomunicații, instalare și
reparații de rețele de telecomunicații, instalare
și reparare de hardware de telecomunicații,
instalare hardware de calculator și a aparatelor
de telecomunicații, întreținere și reparare,
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construcții de infrastructură pentru comunicații,
instalare de echipamente pentru automatizarea
clădirilor.
38. Servicii de telecomunicații, comunicații prin
rețele de fibră optică, servicii de rutare și
joncțiune pentru telecomunicații, servicii de
furnizare de Internet, transmisie wireless, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, închirieri de linii, echipamente
și instalații de telecomunicații, servicii de
administrare a unei rețele de telecomunicații,
transmisie de date prin fibră optică.
42. Ingineria telecomunicațiilor, testarea, analiza
și monitorizarea semnalelor de telecomunicații,
servicii de cercetare privind tehnicile de
telecomunicații, programare de software pentru
telecomunicații, proiectare de aparate și
echipamente pentru telecomunicații, servicii de
asistență tehnică (consultanță) în domeniul
telecomunicațiilor, consultanță în domeniul
automatizării birourilor și spațiilor de lucru.

───────

(210) M 2018 05633
(151) 30/08/2018
(732) SC ELIS PAVAJE SRL , STR.

ZORILOR, NR.1, JUD. ALBA,
PETRESTI, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ARCADE

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

19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
asfalt, smoală și bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 05634
(151) 30/08/2018
(732) SC DANY & RODY IMPEX SRL,

STR. IANCU BREZEANU NR. 53,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

rodica

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 05.03.11;
24.09.05; 25.01.19; 25.01.25; 27.05.04;
27.05.24; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 05635
(151) 30/08/2018
(732) HORATIU BUJAC, MUNICIPIUL

SIBIU, STR. IAZULUI NR. 2A, ET.
2, AP. 12, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

RABBIT HOLE DRINK /
FOOD / SLEEP

(531) Clasificare Viena: 03.06.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

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

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

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

───────

(210) M 2018 05636
(151) 30/08/2018
(732) S.C. OARE WARE S.R.L.-D, STR.

IOVIȚA NR. 8, BL. P13, SC. 1, ET.
3, AP. 12, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
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)

ware-ware

(531) Clasificare Viena: 26.01.12; 27.05.01;
27.05.11

(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. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 05637
(151) 30/08/2018
(732) PROFIPACK S.R.L., STR.

NICOLAE SEBE NR. 4, I. L11,
SC. 2, AP. 73, BUCUREȘTI,
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)

Profipack All pack solutions

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
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 protecție pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 05638
(151) 30/08/2018
(732) PROFIPACK S.R.L., STR.

NICOLAE SEBE NR. 4, I. L11,
SC. 2, AP. 73, BUCUREȘTI,
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)
PROFIPACK

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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).

───────
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(210) M 2018 05639
(151) 30/08/2018
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L., STR.
PLANTELOR NR. 50, JUDEŢUL
HUNEDOARA, ORĂŞTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Fares 1929 BIOVENAL

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.07.11

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

3. Uleiuri esenţiale, creme, geluri, unguente.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, soluții şi băuturi din
plante medicinale, pentru uz medical.

───────

(210) M 2018 05640
(151) 30/08/2018
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)
FAREBIL

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

5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse

farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, soluții şi băuturi din
plante medicinale, pentru uz medical.

───────

(210) M 2018 05641
(151) 30/08/2018
(732) BEL DAMALI SRL, STR.

GEORGE ENESCU NR. 4A,
JUDEŢUL CONSTANŢA, LUMINA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Plaja Saint - Tropez

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde, albastru,

roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2018 05642
(151) 30/08/2018
(732) EVENTUR EVENTS SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 413, COMUNA
SARICHIOI, JUDEŢUL TULCEA,
SAT SARICHIOI, 827190, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)

Bucharest Tourist Card

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 26.05.16;
29.01.15

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

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

9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, software
de calculator (program), carduri cu circuite
electronice, carduri cu cip electronic, carduri
de fidelitate codificate, carduri cu circuite
integrate codificate, cartele cu cip (carduri cu
circuite integrate), software pentru gestionarea
operațională a cardurilor magnetice și
electronice portabile, carduri de control al
accesului (codificate sau magnetice), carduri de
plată codificate magnetic, software (program)
pentru cititoare de carduri.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
administrative de carduri de fidelitate, promovare
de produse și servicii ale terților prin programe
de carduri de reduceri, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, Servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Transport, organizarea de călătorii,
organizare de călătorii sub forma unui program

de bonificare pentru clienții cardurilor de credit,
furnizare de indicații rutiere pentru scopuri
turistice, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, organizare și
realizare de vizite turistice, servicii de rezervare
pentru circuite turistice, furnizare de informații
de călătorie pentru turiști, furnizare de informații
pe internet despre călătorii turistice, servicii de
agenție pentru organizarea de circuite turistice,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii și
circuite turistice, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, servicii de turism (transport), rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii de ghizi de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice
agențiilor de turism, respectiv realizarea
rezervărilor pentru transport, servicii de agenție
de turism, și anume organizarea transportului
pentru călători, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
organizare de rute turistice, organizarea de rute
turistice (transport), organizare de tururi ale
orașelor, organizare de tururi de oraș și de
excursii, organizare și rezervare de excursii și
de tururi de oraș, furnizare de informații pentru
turiști despre excursii și tururi de oraș, planificare
și organizare de tururi de oraș și de excursii de
o zi.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, publicarea de cataloage
cu informații turistice, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de expoziții în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, organizare de conferințe, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de întâlniri pe teme de
turism, organizare de prezentări în scop de
instruire, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de reprezentații în direct,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, organizare și realizare de târguri
cu scop cultural sau educațional, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective
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culturale în scopuri educative, organizare de
tururi ghidate (instruire), servicii de pregătire
(educaţie) și servicii de instruire, servicii de
recreere și instruire, organizare de seminare de
instruire, organizare de demonstrații în scop de
instruire, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, coordonare de evenimente
culturale, organizare de conferințe educaționale,
organizare de reuniuni și conferințe cu scop
educativ, organizare de seminarii și conferințe
(instruire), realizare, coordonare și organizare
de conferințe cu scop educativ, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale și
educative.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de cazare temporară, rezervare
de locuri de cazare pentru turiști, asigurare
de spații de cazare pentru turiști, organizare
de cazare pentru turiști, servicii de agenții
de turism privind rezervări de cazare, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări
de restaurante, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
furnizare de informații cu privire la rezervarea de
locuri de cazare, servicii electronice de informații
cu privire la hoteluri, furnizare de informații online
despre rezerv
ări la hoteluri, prestare de servicii de informații
despre cazare pe timpul călătoriilor și servicii
de agenții pentru rezervarea cazării pe timpul
călăloriilor, oferite călătorilor.

───────

(210) M 2018 05654
(151) 30/08/2018
(732) G.N.B. IMOB EXPORT BUSINESS

SRL, STR. VALEA CASCADELOR
NR. 18L, BIROUL NR. 12,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 061514,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UPTOWN PROPERTIES
13 SEPTEMBRIE

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

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro, negru

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2018 05655
(151) 30/08/2018
(732) SC HONEST GENERAL TRADING

SRL, STR. AGRICULTORI NR.
121, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ONE for ALL

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 24.15.02;
24.15.13; 27.05.01

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
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organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.

───────

(210) M 2018 05656
(151) 30/08/2018
(732) FUNDAŢIA COLEGIUL PRO, B-

DUL PACHE PROTOPOPESCU
NR. 109, ET. 3, CAMERA 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

mentorup

(531) Clasificare Viena: 02.03.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru turcoaz,
bleu

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

14. Ceasuri, brăţări, brelocuri, broşe.
16. Papetărie, articole de birou, materiale
grafice, birotică, rechizite, manuale, culegeri,
tipărituri, albume, atlase, broşuri, cărţi,
semne de carte, stilouri, cutii de stilouri,
pixuri, creioane, cataloage, suporturi de
hârtie, cărţi de desen, gravuri, plicuri,
figurine de carton, bibliorafturi, hărţi, globuri
pamânteşti, reprezentări/reproduceri grafice,
felicitări, serveţele de hârtie, folii de protecţie
pentru hârtie, tăvi pentru scrisori, reviste,
suporturi pentru pahare, machete arhitecturale,
ziare, carneţele, agende, fotografii, suporturi
pentru instrumente de scris, cuţite pentru hârtie,
palete pentru pictori, tablouri, rame foto, postere,
prospecte, palete de acuarele, radiere, materiale
didactice.
25. Articole de îmbrăcăminte şi pentru
acoperirea capului.

26. Insigne, altele decât cele din metale
preţioase, decoraţiuni din articole textile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori, consiliere pentru managementul
afacerilor, marketing, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, promovare anunţuri/
oferte servicii de meditaţii, publicitate
online, închirierea minutelor publicitare în
cadrul mediilor de comunicare, închiriere
spaţii publicitare, scrierea textelor publicitare,
promovarea de produse în medii de comunicare
online, promovarea afacerilor, promovarea
vânzării de articole de îmbrăcăminte şi
articole electronice/produse tehnice, de birotică,
promovare birotică şi rechizite, materiale
educaţionale, promovarea de evenimente,
promovarea de filme, jocuri şi aplicaţii web cu rol
educativ, promovarea de seminarii, promovarea
de călătorii, promovarea de evenimente de
interes, promovare şi vânzare de bilete la
evenimente cu rol educativ.
38. Telecomunicaţii, comunicare cu terminale
de computere, transmisia asistată de calculator
a mesajelor şi imaginilor, servicii de poştă
electronică, transmiterea mesajelor, agenţii de
ştiri, furnizarea accesului la baze de date,
transmisia prin satelit, transmisii în sistem de
video-conferinţă, servicii de chat, transmisii
wireless, comunicarea prin partajarea ecranului
(screensharing), servicii de transmitere live pe
internet (livestreaming).
40. Tipărire (imprimare) de materiale publicitare,
cărţi, reviste, manuale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de colocvii,
seminare, conferinţe, congrese, simpozioane,
rezervare de bilete la evenimente culturale
şi sportive, servicii prestate de reporterii
de ştiri (publicare şi reportaje), informaţii
despre educaţie, consiliere educaţională, servicii
de desktop publishing electronic, servicii
educaţionale, servicii de jocuri furnizate online
de la reţea computerizată, informaţii despre
posibilităţi de recreare, servicii de instruire,
organizare de competiţii educaţionale, producţia
de programe TV şi radio, furnizarea de publicaţii
electronice nedescărcabile, publicarea de cărţi
şi jurnale şi materiale multimedia online, servicii
de meditaţii, traducere, predare în învăţământ,
servicii de editare şi publicare de materiale
tipărite, cărţi, reviste, filme, fotografii, texte scrise
(cu excepţia textelor publicitare), muzică.
42. Servicii de programare computerizată,
consultanţă de software computerizat, design
de software pentru computer, instalarea şi
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actualizare de software, design penru sisteme de
calculator, convertirea datelor sau documentelor
din medii fizice în medii electronice, crearea şi
mentenanţa de web-site, design de arte grafice,
servicii de motoare de căutare pe internet,
găzduire site web, furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online, editare programe de calculator.

───────

(210) M 2018 05657
(151) 30/08/2018
(732) Ioana Magdalena Rădulescu,

STR. BUNEA NR. 40, JUD. ARGEŞ,
117630, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

CĂSUŢA CU DULCIURI

(531) Clasificare Viena: 08.01.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08

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

30. Zahăr, miere, sirop de melasă, ciocolată,
ciocolată tartinabilă, ciocolată caldă, ciocolată
umplută, bomboane cu ciocolată, ciocolată
pentru glazuri, praline de ciocolată, paste de
ciocolată, dulciuri din ciocolată, marțipan din
ciocolată, spume de ciocolată, prăjituri cu
ciocolată, înghețate cu ciocolată, batoane de
ciocolată, ciocolată cu lichior, scoici de ciocolată
(bomboane), ouă de ciocolată, fondante de
ciocolată, bomboane de ciocolată, ciocolată
cu alcool, biscuiți de ciocolată, ciocolată cu
lapte, ciocolată fără lapte, prăjituri mici cu
ciocolată, migdale acoperite de ciocolată, alune
trase în ciocolată, biscuiți înveliți în ciocolată,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, prăjitură învelită în
ciocolată, batoane învelite în ciocolată, tablete
de ciocolată umplute, ciocolate cu umplutură
de bezea, batoane de ciocolată cu lapte,

produse de patiserie cu ciocolată, produse de
cofetărie din ciocolată, biscuiți cu glazura de
ciocolată, deserturi pe bază de ciocolată, biscuiți
pe jumătate înveliți în ciocolată, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată aerată, înlocuitori de
ciocolată, ciocolată granulată, esențe de
ciocolată, ciocolată de băut, fondue din ciocolată,
sirop de ciocolată, iepurași de ciocolată,
napolitane învelite în ciocolată, fructe trase
în ciocolată, prăjitură din ciocolată neagră
preparată din chec de ciocolată, orez, sare,
muștar, mirodenii.

───────

(210) M 2018 05658
(151) 30/08/2018
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, B-DUL
TIMIŞOARA, NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, SECTOR
6, 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)

Creditul ACASĂ

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.04.01;
26.03.01; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2018 05660
(151) 30/08/2018
(732) INVESTCLUJ SRL, BULEVARDUL

21 DECEMBRIE 1989 NR. 57, AP.
3, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400299, CLUJ, ROMANIA

(540)

INVEST CLUJ

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
FF4500), albastru (Pantone 00080)

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

35. Consultanță în afaceri, consultanță
profesională în afaceri, consultanță profesională
în afaceri, consultanță în planificarea
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
consultanță privind planificarea în afaceri,
servicii de consultanță în afaceri, consultanță
în afaceri pentru firme, consultanță în materie
de afaceri, consultanță în planificarea afacerilor
și în continuitatea afacerilor, consultanță în
afaceri pentru persoane particulare, consultanță
în domeniul strategiilor de afaceri, servicii
de consultanță în administrarea afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, servicii de
consultanță în afaceri privind insolvabilitatea,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, consultanță privind
conducerea afacerilor pentru întreprinderi
industriale, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi comerciale,
consultanță în materie de management al
afacerilor, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, consultanță în materie
de eficiență a afacerilor, servicii de consiliere,
consultanță și informare în afaceri, consultanță
privind organizarea de campanii promoționale în

afaceri, servicii de consultanță în afaceri privind
prelucrarea
datelor, servicii de consultanță în afaceri
privind performanțele întreprinderilor, consiliere
și consultanță în afaceri referitoare la francizare,
servicii de cercetare și consultanță în domeniul
afacerilor, servicii de informații și consultanță
în domeniul afacerilor, servicii de consultanță
și consiliere în managementul afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, servicii de
asistență și consultanță în managementul
afacerilor, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, consultanță
în afaceri, în domeniul transportului și al
livrărilor, servicii de consultanță în materie
de management al afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri privind producția, servicii
de consultanță în afaceri privind marketingul,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor pentru întreprinderi industriale, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor, prin
intermediul internetului, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor în domeniul
tehnologiei informațiilor, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, consultanță
privind cercetarea în afaceri, consultanță
în afaceri privind publicitatea, servicii de
consultanță în materie de organizare și
managementul afacerilor, consultanță în
administrarea afacerilor cu privire la aspecte
legate producție, managementul afacerilor
și consultanță în materie de organizare
a întreprinderii, servicii de consultanță în
materie de organizare și management al
afacerilor, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, în domeniul administrării de personal,
servicii de consultanță în afaceri privind
geationarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, consultanță în administrarea afacerilor,
în domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, servicii de consultanță în
afaceri privind implementarea de sisteme de
management al calității, consultanță în materie
de management al afacerilor în sectorul de
transport și livrări, servicii de consultanță în
afaceri privind deschiderea unei reprezentanțe
auto în sistem de franciză, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii
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───────

(210) M 2018 05661
(151) 30/08/2018
(732) NOVARTIS AG , SWITZERLAND ,

BASEL, 4002, ELVEȚIA
(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
QUETOXELL

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2018 05662
(151) 30/08/2018
(732) TUDOR GHEORGHE, STR. UNIRII

NR. 20, JUD. BUZĂU, GALBINASI,
127240, BUZĂU, ROMANIA

(540)
Carpați

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

18. Genți și rucsacuri din piele, imitație din
piele și din țesături și anume: de sport, de
îmbrăcăminte, de schi, de voiaj, de transport,
cu sau fără roți, rucsacuri, genți cu centură,
genți banane, genţi pentru utilizare în jurul
gâtului, portofele purtate în jurul gâtului sau pe
umăr, genţi de agrement, genţi pentru plajă,
genţi sportive multifuncționale și anume: genţi
maritime cu și fără roți, genţi de încărcătură,
rucsacuri pentru uz frecvent, saci de spate
din piele sau înlocuitori, pungi (sub formă
de rucsacuri) care trebuie purtate pe spate,
rucsacuri de excursie, rucsacuri pentru schi
fond, saci de ambalare din piele, genți de
alpinism, genți de mână, genți de mână cu
curele de umăr, saci de cumpărături din piele
sau înlocuitori, ghiozdane, pungi din piele pentru
ambalat cărți, portofel, portofele destinate a fi
atașate la curele, seturi de voiaj din piele, bagaje
flexibile, genți de îmbrăcăminte pentru călătorii,
saci (huse) de voiaj pentru îmbrăcăminte, valize
cu mâner extensibil, genți cu mânere, rucsacuri
cu buzunare, bețe de alpinism, bețe de trekking,
piele și imitații de piele, piei de animale, genți

de voiaj și de transport, umbrele şi parasolare,
bastoane.
22. Frânghii, corturi, vele, corzi și sfori din
materiale textile naturale și artificiale, din hârtie
sau din materiale plastice.
24. Sac de dormit.
25. Îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii
(sportswear), încălțăminte pentru bărbați, femei
și copii, cu excepția încălțămintei ortopedice
(sportswear), articole pentru acoperirea
capului, cămăși, îmbrăcăminte din piele,
curele (îmbrăcăminte), blănuri (îmbrăcăminte),
mănuși (îmbrăcăminte), eșarfe, ciorapi, papuci,
încălţăminte de plajă, încălţăminte de schi,
încălţăminte sport, încălțăminte de iarnă, jachete
pentru drumeții montane, pantaloni pentru
drumeţii montane, pantaloni alpinism, jachete
alpinism, încălţăminte alpinism, încălţăminte
drumeţii, mantou, pantaloni casual, salopetă,
tricouri, pantaloni de ploaie, jachete, blugi,
pulover, jambiere, dresuri, jachete (parkas),
hanorace cu glugă, jachete de ploaie, jachete
tehnice, nu pentru protecție, cămăși de tricot,
tricotaje, jachete termice și pantaloni termici, nu
pentru protecție, pantaloni scurți, fuste, pantaloni
de zăpadă, jachete de zăpadă, îmbrăcăminte
pentru iarnă, îmbrăcăminte cu fulgi, jachete
(dudune), pantaloni sport (pantaloni scurți),
bluze, costume de baie, pulovere fără mâneci,
veste, jachete impermeabile, pălării, şepci,
căciuli de cap folosite în vreme rece, protecție
pentru urechi, ghete, pantofi de mers pe jos,
cizme de schi și cizme de ploaie, jachete
de vânt, paltoane, lenjerie de corp termică
(îmbrăcăminte), haine de casă, costume de
schi, haine pentru snowboard, îmbrăcăminte de
cățărare, articole de snowboard (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru trekking, îmbrăcăminte
pentru ciclism, haine pentru parașutism,
îmbrăcăminte pentru drumeții, îmbrăcăminte
pentru alpinism, îmbrăcăminte pentru golf,
îmbrăcăminte pentru navigare, îmbrăcăminte
pentru apă, încălțăminte de alergat, caschetă,
şapcă, bentițe, viziere (articole pentru acoperirea
capului), veste, pantaloni trening, costume
trening, tricouri polo, polare (îmbrăcăminte).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea comercială, lucrări de birou,
diseminarea materialelor publicitare (pliante,
prospecte, materiale tipărite, mostre), servicii
de abonament de ziare (pentru terți), servicii
de abonament la servicii de telecomunicații
pentru terți, prezentarea mărfurilor prin orice
mijloace de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, organizarea afacerilor și consultanță
în management, contabilitate, reproducerea
documentelor, rambursarea salariilor (întocmirea
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ștatelor de plată), servicii computerizate de
gestionare a fișierelor, optimizarea traficului
pentru site-uri web, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau de publicitate,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
închirierea de timp publicitar pe orice mijloc
de comunicare, publicarea de texte publicitare,
închiriere de spații publicitare, diseminarea de
reclame, sfaturi de comunicare (publicitate),
relații publice, consultanță în comunicare (relații
publice), audituri de afaceri (analize de afaceri),
servicii de intermediere comercială.
38. Telecomunicații, informații despre
telecomunicații, comunicații prin terminale de
calculator, rețele de fibră optică, comunicații
radio, comunicații telefonice, radiotelefonie
mobilă, furnizarea accesului utilizatorilor la
rețele globale de calculatoare, furnizare de
forumuri on-line, asigurarea accesului la
baze de date, servicii de afișare electronică
(telecomunicații), conexiune de telecomunicații
la o rețea globală de calculatoare, agenții
de știri (telecomunicații), închirierea aparatelor
de telecomunicații, difuzarea de programe
radio și tv, servicii de teleconferință, servicii
de videoconferințe, servicii de mesagerie
electronică, leasing (închiriere) de timp de acces
la rețelele globale de calculatoare.

───────

(210) M 2018 05663
(151) 30/08/2018
(732) FEROVAL STEEL SRL, STR.

PRINCIPALĂ, NR. 560, JUD. TIMIS,
COMUNA
SANANDREI, 307375, ROMANIA

(540)

FEROVAL STEEL

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.04

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport.

───────

(210) M 2018 05665
(151) 30/08/2018
(732) SC COLLINI COM SRL, STR.

REPUBLICII NR.63, JUDEŢUL
CARAŞ SEVERIN, BOCSA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(740) ALAN LILIANA CONSILIER , STR.
IONEL TEODOREANU NR. 1B,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300332,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

banat bun MEZELUL OFICIAL
AL ȚĂRII BANATULUI

(531) Clasificare Viena: 08.01.06; 11.03.10;
11.01.17; 27.05.01; 25.01.05; 25.01.25;
29.01.15

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

(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.

───────
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(210) M 2018 05666
(151) 30/08/2018
(732) ANDREEA RAICU, STR.

FEROVIARILOR NR. 40, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ANDREEA RAICU TU
IN ECHILIBRU CU TINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.21

(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, 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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

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

───────



ERATA

La depozitul M 2018 05470 din 23.08.2018, solicitant ALL STAR SECURITY
SYSTEMS SRL, publicat în data de 30.08.2018, dintr-o eroare materială serviciile din
clasa 45 au fost publicate eronat.

Corect este:

Clasa 45:   Servicii de siguranţă, protecţia bunurilor şi indivizilor.


