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Cereri Mărci publicate în 06/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07222 30/10/2018 SC ERIKMA GLOBAL

PROTECT SRL
ERIKMA GLOBAL PROTECT

2 M 2018 07223 30/10/2018 ARIADNA RUXANDRA
LOWENDAL-DANILA

DOMENIUL MANASIA

3 M 2018 07224 30/10/2018 DACTYLIS PROD S.R.L. DACTYLIS SINCE 1993

4 M 2018 07225 30/10/2018 NICOLETA-FLORINA BABETI Globasing Broker de Asigurare-
Reasigurare

5 M 2018 07226 30/10/2018 S.C. CĂMARA LUI TOMIŢĂ
S.R.L.

Băcănia lui Tomiţă delicii şi
dichisuri

6 M 2018 07227 30/10/2018 NICOLETA-FLORINA BABETI Globasing. Demni. De încredere.

7 M 2018 07228 30/10/2018 S.C. BHS BLACK HAWK
SECURITY S.R.L.

BHS BLACK HAWK SECURITY

8 M 2018 07229 30/10/2018 S.C. FITOS S.R.L. VINUL KAZAKULUI

9 M 2018 07230 30/10/2018 APIVITAS COM SRL naturale

10 M 2018 07231 30/10/2018 DENTIK SRL EXCEDENT THE EXPERIENCE
YOU CAN COUNT ON

11 M 2018 07232 30/10/2018 GAMESMANIA SRL LUCKY BET CASINO MAY THE
LUCK BE WITH YOU

12 M 2018 07233 30/10/2018 ALEXANDRU BORU WWW.SUMMITSEXPERTS.RO
SUMMITS' EXPERTS
ALL OVER THE WORLD f
WWW.FACEBOOK.COM/
SUMMITS.EXPERTS

13 M 2018 07234 30/10/2018 ALEXANDRA SCARLAT ZULU ZAZU

14 M 2018 07235 30/10/2018 VIOREL-MARINEL CAMPAN KuOala Delivery

15 M 2018 07236 30/10/2018 FABRICA DE BERE
ARTIZANALĂ SRL

PLAYER ONE BREWERY

16 M 2018 07237 30/10/2018 LUX-ARTIM SRL chameleon FURNITURE /
KITCHEN

17 M 2018 07238 30/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY EXPO & CONVENTION
CENTER

18 M 2018 07239 30/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY PLAZA

19 M 2018 07240 30/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY SQUARE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2018 07241 30/10/2018 GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA
YUNITY HALL

21 M 2018 07242 30/10/2018 SC ARENA EVENTS SRL input entertainment

22 M 2018 07243 30/10/2018 MMA STRONG SECURITY SRL MMA STRONG SECURITY

23 M 2018 07244 30/10/2018 SOLACIUM PHARMA SRL Drum Bun

24 M 2018 07245 30/10/2018 SOLACIUM PHARMA SRL LOLLITUS

25 M 2018 07246 30/10/2018 CORNELIU-TUDOR NUŢ ORIGYM

26 M 2018 07249 30/10/2018 BAUFORM PROJEKT SRL Riva

27 M 2018 07250 30/10/2018 Asociatia pentru Promovarea
Alimentului Romanesc-APAR

ROMANIA The green garden of
Europe

28 M 2018 07251 30/10/2018 TECHNOPORT SRL PRO BRIGHT

29 M 2018 07252 30/10/2018 CAROL VLAD SOMESUL APAHIDA

30 M 2018 07253 30/10/2018 OREGON PARK 1 S.R.L. oregon park

31 M 2018 07254 30/10/2018 OREGON PARK 1 S.R.L. OREGON PARK

32 M 2018 07255 30/10/2018 DAVID GEORGE PUSCASU ethic

33 M 2018 07256 30/10/2018 COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD SRL

CIO-AROMAT CA
SCORTISOARA SAU IUTE CA
CHILLI

34 M 2018 07257 30/10/2018 COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD SRL

TU CU CE CONDIMENT TI-AI
ASEZONAT VIATA?

35 M 2018 07258 30/10/2018 COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD SRL

ARTA CONDIMENTELOR

36 M 2018 07259 30/10/2018 COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD SRL

ESTI EXPLOZIV CA UN CHILLI?
BLAND CA SCORTISOARA?
AMAGITOR CA ESENTA DE
ROM?

37 M 2018 07260 30/10/2018 SC COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD SRL

ADEVARATA VEDETA
IN BUCATARIE ESTE
CONDIMENTUL

38 M 2018 07261 30/10/2018 SC COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD SRL

VIATA ESTE PRECUM O
MANCARE, FARA SARE SI
PIPER NU ARE GUST

39 M 2018 07262 30/10/2018 EMILIA GIURAN EMILY G

40 M 2018 07263 30/10/2018 MARTPLAST SRL MARTPLAST CALITATEA ARE
UN NUME

41 M 2018 07265 30/10/2018 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ALIMENTULUI
ROMANESC-APAR

Promovam Alimentul Romanesc
Pro Romanian Food APAR
www.APAR-Romania.ro
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
42 M 2018 07266 30/10/2018 MED DATA SOFT SRL-D Medconect.ro

43 M 2018 07267 30/10/2018 SC SOVER OPTICA SRL VIBE EYEWEAR

44 M 2018 07268 30/10/2018 SC SOVER OPTICA SRL CHANCE EYEWEAR

45 M 2018 07269 30/10/2018 MADALIN MARIAN APOSTOL GORGON
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(210) M 2018 07222
(151) 30/10/2018
(732) SC ERIKMA GLOBAL PROTECT

SRL, STR. TINERETULUI NR. 32,
JUD. CONSTANTA,, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ERIKMA GLOBAL PROTECT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.08; 26.15.25; 07.01.24

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

clase:
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.

───────

(210) M 2018 07223
(151) 30/10/2018
(732) ARIADNA RUXANDRA

LOWENDAL-DANILA, ALE.
ALEXANDRU 12, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DOMENIUL MANASIA

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

28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă, articole
de gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)

pentru pomul de Crăciun, aparate pentru jocuri
video.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, animale vii,
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete, plante şi flori naturale, hrană şi
băuturi pentru animale, malţ, cereale şi seminţe
crude şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 07224
(151) 30/10/2018
(732) DACTYLIS PROD S.R.L., STR.

NICOLAE GRIGORESCU NR. 96/
A, JUD. MUREŞ , LUDUŞ , 545200,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

DACTYLIS SINCE 1993

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 25.01.19; 25.01.25;
05.07.02; 26.11.06; 25.07.21; 25.12.01;
08.01.03; 07.01.13

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

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

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

───────

(210) M 2018 07225
(151) 30/10/2018
(732) NICOLETA-FLORINA BABETI,

ALE. CALISTRAT HOGAS NR.
24-26, SC. 2, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Globasing Broker de
Asigurare-Reasigurare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.15.01; 26.11.13; 01.05.25

(591) Culori revendicate:albastru, gri,
portocaliu

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

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

───────
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(210) M 2018 07226
(151) 30/10/2018
(732) S.C. CĂMARA LUI TOMIŢĂ S.R.L.,

STR. LUCIAN BLAGA NR. 7, JUD.
BRAŞOV, RÂŞNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Băcănia lui Tomiţă
delicii şi dichisuri

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.09; 03.01.16; 03.01.24; 03.01.25;
03.06.03; 09.03.13; 16.03.17

(591) Culori revendicate:maro, galben,
albastru, alb

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07227
(151) 30/10/2018
(732) NICOLETA-FLORINA BABETI,

ALE. CALISTRAT HOGAS NR.
24-26, SC. 2, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Globasing. Demni.

De încredere.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07228
(151) 30/10/2018
(732) S.C. BHS BLACK HAWK

SECURITY S.R.L., STR. AMFOREI
NR. 13, CAMERA 1, AP. 21,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

BHS BLACK HAWK SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 25.01.19; 03.07.01; 03.07.24

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

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

───────

(210) M 2018 07229
(151) 30/10/2018
(732) S.C. FITOS S.R.L., STR. PĂCII

NR. 24, SAT JURILOVCA, JUD.
TULCEA, COM. JURILOVCA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

VINUL KAZAKULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07230
(151) 30/10/2018
(732) APIVITAS COM SRL, CALEA LUI

TRAIAN NR. 135, BL.N2, SC.A,
AP.2, JUD. VÂLCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

naturale

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
3e4095), verde (Pantone 00A859)

(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.

───────

(210) M 2018 07231
(151) 30/10/2018
(732) DENTIK SRL , STR.

PROGRESULUI NR. 20, BL. P52,
SC.1, AP. 4, SECTOR 5

, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EXCEDENT THE EXPERIENCE
YOU CAN COUNT ON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 02.09.01; 26.11.12; 23.01.01

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone 15-3919), negru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afecrilor, funcţii de birou.
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 07232
(151) 30/10/2018
(732) GAMESMANIA SRL, STR. SPIRU

HARET NR. 2, AP. 11, JUD.
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

LUCKY BET CASINO MAY
THE LUCK BE WITH YOU

(531) Clasificare Viena: 21.01.09; 26.11.02;
26.11.08; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.
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).

───────
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(210) M 2018 07233
(151) 30/10/2018
(732) ALEXANDRU BORU, STR.

TÂMPEI NR. 10, BL. A9, SC. B,
AP. 26, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

WWW.SUMMITSEXPERTS.RO
SUMMITS' EXPERTS

ALL OVER THE WORLD f
WWW.FACEBOOK.COM/

SUMMITS.EXPERTS

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 06.01.04;
26.01.04; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.21;
01.01.03; 29.01.14

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

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

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

───────

(210) M 2018 07234
(151) 30/10/2018
(732) ALEXANDRA SCARLAT, ȘOS.

PANTELIMON NR. 354, BL. 2,
SC. 4, ET. 10, AP. 159, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ZULU ZAZU

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, plută,
stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de umplutură (cu
excepţia cauciucului şi a materialelor plastice),
materiale textile fibroase brute.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2018 07235
(151) 30/10/2018
(732) VIOREL-MARINEL CAMPAN, STR.

SANATORIULUI NR. 52-54, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

KuOala Delivery

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 03.01.16;
03.01.23; 03.01.25; 09.03.13; 27.05.01;
29.01.13; 09.07.19

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07236
(151) 30/10/2018
(732) FABRICA DE BERE ARTIZANALĂ

SRL, CALEA TURZII NR. 227A,
SC. 2, AP. 10, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400495, CLUJ,
ROMANIA

(540)

PLAYER ONE BREWERY

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 25.01.09

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07237
(151) 30/10/2018
(732) LUX-ARTIM SRL, STR.

AVÂNTULUI NR. 11 (CARTIER
TCR), JUD. BACĂU, ONEȘTI,
601041, BACĂU, ROMANIA

(540)

chameleon
FURNITURE / KITCHEN
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(531) Clasificare Viena: 03.11.10; 03.11.24;
26.13.25; 26.07.25; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, galben, roșu,
albastru, ciclamen, negru

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

2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti, coloranţi, lacuri şi vopsele pentru uz
industrial, artizanal și artistic, coloranți pentru
vopsirea articolelor de îmbrăcăminte, coloranți
pentru alimente și băuturi.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare și părți de
motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre), unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual,
incubatoare pentru ouă, maşini automate pentru
vânzare, mașini și aparate electrice de curățat.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a
apei şi instalaţii sanitare, aparate de aer
condiționat, vase cu jăratic pentru încălzit,
buiote, încălzitoare de pat electrice sau
neelectrice, perne și pături de încălzit, cu
excepția celor de uz medical, ceainice electrice,
ustensile electrice de gătit.
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic, mobilier și părți componente
ale acestuia, mobilier metalic și mobilier pentru
camping, articole pentru pat, saltele, somiere,
perne, oglinzi, inclusiv în cadrul pieselor de
mobilier sau oglinzi de toaletă, plăci de
înmatriculare nemetalice, cutii de scrisori, cu
excepția celor din metal sau zidărie.

───────

(210) M 2018 07238
(151) 30/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY EXPO &

CONVENTION CENTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum și
servicii de cercetare şi de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială, dezvoltarea hardware şi software de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță pentru
protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2018 07239
(151) 30/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY PLAZA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum și
servicii de cercetare şi de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială, dezvoltarea hardware şi software de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță pentru
protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 07240
(151) 30/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY SQUARE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum și
servicii de cercetare şi de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială, dezvoltarea hardware şi software de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță pentru
protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2018 07241
(151) 30/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY HALL

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire , divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea hardware şi
software de calculator.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 07242
(151) 30/10/2018
(732) SC ARENA EVENTS SRL, BD.

MĂRĂŞTI NR. 65-67, PAVILION
G2, CAM. 3-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

input entertainment

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.11.02;
26.03.01; 27.05.01; 27.05.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 07243
(151) 30/10/2018
(732) MMA STRONG SECURITY SRL,

STR. DOROBANTILOR NR. 472,
BL. 5B, SC. 3, ET. 4, AP. 81,
JUD. BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
MMA STRONG SECURITY

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.
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───────

(210) M 2018 07244
(151) 30/10/2018
(732) SOLACIUM PHARMA SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP 63,
ANEXELE B-C, STÂLPII 3-4, ET. 3,
CAM. 10, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Drum Bun

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 18.01.08; 18.01.09; 06.07.01

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, gri

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2018 07245
(151) 30/10/2018
(732) SOLACIUM PHARMA SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP 63,
ANEXELE B-C, STÂLPII 3-4, ET. 3,
CAM. 10, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

LOLLITUS

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 03.01.22;
03.01.28; 05.07.08; 29.01.14; 03.13.05

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

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
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de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2018 07246
(151) 30/10/2018
(732) CORNELIU-TUDOR NUŢ, STR. AL.

VLAHUTA NR. 0, BLOC LAMA D,
SCARA 2, AP. 53, JUD. CLUJ
, CLUJ-NAPOCA, 400325, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ORIGYM

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 375), alb, negru

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

41. Activităţi sportive şi fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, pregătire în
domeniul fitnessului, servicii ale cluburilor de
fitness, consultanţă în materie de fitness,
administrare de centre de fitness, servicii
sportive şi de fitness, servicii oferite de centrele
de fitness, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), antrenamente pentru sănătate şi de
fitness, servicii furnizate de către cluburile
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaţionale
referitoare la fitness, furnizarea de instalaţii
pentru fitness şi exerciţii fizice, servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi fitness),
servicii de pregătire pentru menţinerea condiţiei
fizice (fitness), servicii de consiliere pentru
menţinerea condiţiei fizice (fitness), furnizare de
informaţii cu privire la domeniul fitness-ului prin
intermediul unui portal online.

───────

(210) M 2018 07249
(151) 30/10/2018
(732) BAUFORM PROJEKT SRL,

BDUL TOMIS NR. 236B, BL TD16,
SC D, AP 56, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Riva

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.20;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.02

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

37. Construcţii de clădiri.
───────

(210) M 2018 07250
(151) 30/10/2018
(732) Asociatia pentru Promovarea

Alimentului Romanesc-APAR,
STRADA: CHITILA-PADURE,
NUMAR: 18, JUDEŢ ILFOV,
MOGOSOAIA, 077135, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ROMANIA The green
garden of Europe

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

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

35. Servicii de promovare, servicii pentru
promovarea exporturilor.

───────

(210) M 2018 07251
(151) 30/10/2018
(732) TECHNOPORT SRL, STRADA:

EPISCOP MARTON ARON,
NUMAR: 13, BL.C1, SC.1, AP.5,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRO BRIGHT

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 21.03.21;
27.05.17; 29.01.14

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

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive.

───────

(210) M 2018 07252
(151) 30/10/2018
(732) CAROL VLAD, STRADA: STR.

ELICEI, NUMAR: 15, SAT
SÎNNICOARĂ, JUDEŢ CLUJ,
APAHIDA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
SOMESUL APAHIDA

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

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).

───────

(210) M 2018 07253
(151) 30/10/2018
(732) OREGON PARK 1 S.R.L.,

ŞOSEAUA PIPERA NR.
46D-46E-48, OREGON PARK,
CORP B, PARTER, UNITĂŢILE
B032 ŞI B042, BIROUL NUMARUL
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

oregon park
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(531) Clasificare Viena: 05.03.15; 05.13.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, negru

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrarea, închirierea
bunurilor imobiliare, servicii ale birourilor de
cazare (închiriere aparatmente), managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
servicii de agenţie imobiliară, evaluări imobiliare,
managementul imobiliar, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare),
colectarea chiriilor, evaluarea costurilor de
reparaţie (evaluare financiară), strângerea de
fonduri caritabile, compensare, financiară/case
de compensare, financiară, servicii de birou de
credit, servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
debitele, depozite de valori, transferul electric
de fonduri, stabilirea finanţări pentru proiectele
de construcţii, management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, informaţii
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăţilor/
rambursărilor pentru terţi, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
servicii financiare, subscrierea asigurărilor de
incendiu, evaluare fiscală, finanţare pentru
achiziţia în rate / finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, subscrierea
asigurărilor, consultanţă în asigurări, informaţii
în domneiul asigurărilor, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii de garanţii,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terţilor prin utilizarea unui card de membru,
organizarea colectelor, evaluarea operelor de
artă.

───────

(210) M 2018 07254
(151) 30/10/2018
(732) OREGON PARK 1 S.R.L.,

ŞOSEAUA PIPERA NR.
46D-46E-48, OREGON PARK,
CORP B, PARTER, UNITĂŢILE
B032 ŞI B042, BIROUL NUMARUL
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OREGON PARK

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrarea, închirierea
bunurilor imobiliare, servicii ale birourilor de
cazare (închiriere aparatmente), managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
servicii de agenţie imobiliară, evaluări imobiliare,
managementul imobiliar, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare),
colectarea chiriilor, evaluarea costurilor de
reparaţie (evaluare financiară), strângerea de
fonduri caritabile, compensare, financiară/case
de compensare, financiară, servicii de birou de
credit, servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
debitele, depozite de valori, transferul electric
de fonduri, stabilirea finanţări pentru proiectele
de construcţii, management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, informaţii
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăţilor/
rambursărilor pentru terţi, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
servicii financiare, subscrierea asigurărilor de
incendiu, evaluare fiscală, finanţare pentru
achiziţia în rate / finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, subscrierea
asigurărilor, consultanţă în asigurări, informaţii
în domneiul asigurărilor, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii de garanţii,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terţilor prin utilizarea unui card de membru,
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organizarea colectelor, evaluarea operelor de
artă.

───────

(210) M 2018 07255
(151) 30/10/2018
(732) DAVID GEORGE PUSCASU, STR.

CRISUL REPEDE NR. 34, BL.
1, ET. 1, AP. 13, JUDEŢ ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ethic

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, negru, bleu,
bleumarin

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07256
(151) 30/10/2018
(732) COMPANIA INDIILOR ORIENTALE

PROD SRL, STR. CERNICA NR.
81, JUDEŢ ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
CIO-AROMAT CA

SCORTISOARA SAU
IUTE CA CHILLI

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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).

───────
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(210) M 2018 07257
(151) 30/10/2018
(732) COMPANIA INDIILOR ORIENTALE

PROD SRL, STR. CERNICA NR.
81, JUDEŢ ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
TU CU CE CONDIMENT

TI-AI ASEZONAT VIATA?
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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 07258
(151) 30/10/2018
(732) COMPANIA INDIILOR ORIENTALE

PROD SRL, STR. CERNICA NR.
81, JUDEŢ ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
ARTA CONDIMENTELOR

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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).

───────
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(210) M 2018 07259
(151) 30/10/2018
(732) COMPANIA INDIILOR ORIENTALE

PROD SRL, STR. CERNICA NR.
81, JUDEŢ ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
ESTI EXPLOZIV CA UN

CHILLI? BLAND CA
SCORTISOARA? AMAGITOR

CA ESENTA DE ROM?
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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 07260
(151) 30/10/2018
(732) SC COMPANIA INDIILOR

ORIENTALE PROD SRL, STR.
CERNICA NR. 81, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
ADEVARATA VEDETA
IN BUCATARIE ESTE

CONDIMENTUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
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)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malț. (Solicităm 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 07261
(151) 30/10/2018
(732) SC COMPANIA INDIILOR

ORIENTALE PROD SRL, STR.
CERNICA NR. 81, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
VIATA ESTE PRECUM O
MANCARE, FARA SARE
SI PIPER NU ARE GUST

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
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)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malț. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 07262
(151) 30/10/2018
(732) EMILIA GIURAN, STR.

ALEXANDRU SAHIA NR.
70, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900002,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

EMILY G

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte brodate, rochii de mireasă, rochii
de gală pentru femei.
35. Servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte.
40. Servicii de croitorie, servicii de croitorie la
comandă.
42. Creare de îmbrăcaminte, încălțăminte și
articole care servesc la acoperirea capului,
design vestimentar pentru terți, servicii de
consultanță în design vestimentar, servicii de
design vestimentar.

───────

(210) M 2018 07263
(151) 30/10/2018
(732) MARTPLAST SRL, STR. REGIEI

NR. 20, JUDEȚUL IALOMIȚA,
URZICENI, 925300, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

MARTPLAST CALITATEA
ARE UN NUME
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 433C),
albastru (Pantone PRO CYAN)

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

2. Coloranți, lacuri și vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, rășini naturale în stare
brută.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribușie a apei și
instalații sanitare.
13. Arme de foc, muniție și proiectile, explozivi.
19. Materiale de construcții nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
mobilier și oglinzi pentru tablouri, containere
nemetalice pentru depozitare sau transport.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialului în vrac, materiale de umplutură (cu
excepția cauciucului și a materialelor plastice),
materiale textile fibroase brute.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
39. Transportul, ambalare și depozitarea
mărfurilor.
40. Prelucrarea materialelor.
42. Servicii în domeniile stiinței și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2018 07265
(151) 30/10/2018
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA ALIMENTULUI
ROMANESC-APAR, STR. CHITILA-
PADURE NR. 18, JUDEȚUL ILFOV,
MOGOȘOAIA, 077135, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Promovam Alimentul
Romanesc Pro

Romanian Food APAR
www.APAR-Romania.ro

(531) Clasificare Viena: 01.17.25; 24.07.23;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;
29.01.14

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

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

35. Servicii de promovare, servicii pentru
promovarea exporturilor.

───────

(210) M 2018 07266
(151) 30/10/2018
(732) MED DATA SOFT SRL-D, STR.

VIGILENTEI NR. 6, PARTER,
CAMERA 2, AP. 1, SECTOR
5, BUCUREȘTI, 050128,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Medconect.ro

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/10/2018

38. Telecomunicaţii.
44. Servicii de telemedicină, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de îngrijiri
medicale, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, servicii de consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală la domiciliu.

───────

(210) M 2018 07267
(151) 30/10/2018
(732) SC SOVER OPTICA SRL, BD.

BIRUINŢEI, NR. 48-50, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VIBE EYEWEAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranță (salvare) și
didactice.

───────

(210) M 2018 07268
(151) 30/10/2018
(732) SC SOVER OPTICA SRL, BD.

BIRUINŢEI, NR. 48-50, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CHANCE EYEWEAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2018 07269
(151) 30/10/2018
(732) MADALIN MARIAN APOSTOL,

STR. NICOLAE G. CARAMFIL
NR. 58-60, BL. 21B, SC. 2, AP. 35,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 014146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GORGON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
04.05.05

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

30. Băuturi frapate, miere, miere naturală, miere
maturată natural, miere cu trufe, miere (pentru
alimentație), miere cu plante aromatice.
33. Vin, băuturi distilate, băuturi alcoolice
(aperitiv), băuturi spirtoase.

───────


