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Cereri Mărci publicate în 07/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07141 31/10/2018 FUNDAȚIA LONGEVITA FUNDAȚIA LONGEVITA

2 M 2018 07247 31/10/2018 S.C. GLOBAL BROTHER S.R.L. The Lost Ways

3 M 2018 07248 31/10/2018 S.C. GLOBAL BROTHER S.R.L. The Lost Book of Remedies

4 M 2018 07270 31/10/2018 SC MUSETTE EXIM SRL
CLEMAT DESIGN SRL

MEWS

5 M 2018 07271 31/10/2018 SC BAYKARA INTERNATIONAL
SRL

BOBI STAR

6 M 2018 07272 31/10/2018 SC BAYKARA INTERNATIONAL
SRL

W BUMBAC

7 M 2018 07273 31/10/2018 SC BAYKARA INTERNATIONAL
SRL

CB CIORAPI BUMBAC

8 M 2018 07274 31/10/2018 SC BAYKARA INTERNATIONAL
SRL

AMBI STAR

9 M 2018 07275 31/10/2018 BioFresh Banat S.R.L. BIOFRESH BANAT Placerea e in
gust!

10 M 2018 07276 31/10/2018 SERBAN VODA PLAZA
DEVELOPMENT S.R.L.

U Center

11 M 2018 07277 31/10/2018 SC ALMATAR TRANS SRL COMBUSTIBIL TERMIC LICHID

12 M 2018 07278 31/10/2018 Smart Scop Management SRL Smart Scop management

13 M 2018 07279 31/10/2018 DIMITRIE-DORIN STOICHESCU TEAPA LUI DRACULA

14 M 2018 07280 31/10/2018 LĂCRIMIOARA GABRIELA
FIEGER

Adrett Tronics

15 M 2018 07281 31/10/2018 S.C. ENIGMA TRADING 2000
S.R.L.

SPOTEX

16 M 2018 07282 31/10/2018 S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L. miniDino acadele

17 M 2018 07283 31/10/2018 S.C. SPRINTER 2000 S.A. SPRINTER

18 M 2018 07284 31/10/2018 S.C. HAPPY GREEN S.R.L. IQ PUB

19 M 2018 07285 31/10/2018 S.C. VEL PITAR S.A. cu maia Domneasca de Vel Pitar
Cel dintâi brutar

20 M 2018 07286 31/10/2018 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

MAXBONFLOR

21 M 2018 07287 31/10/2018 Daniel Negrescu Glitterati

22 M 2018 07288 31/10/2018 S.C. BANU CONSTRUCT SRL BC BANU construct

23 M 2018 07289 31/10/2018 DIMITRIE-DORIN STOICHESCU LANCEA LUI DRACULA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 07290 31/10/2018 ROBERTO MANUEL RAUTI Bărbos Fericit

25 M 2018 07292 31/10/2018 HASLUX SRL-D Adriannes

26 M 2018 07293 31/10/2018 FCR MEDIA ON LINE SRL RENT A SITE

27 M 2018 07294 31/10/2018 TYCHE CREATION SRL B Brandia.ro Creație și Design
de Brand

28 M 2018 07295 31/10/2018 TYCHE CREATION SRL Creator.design

29 M 2018 07296 31/10/2018 ACCOUNTING LIDER SRL CONTAX CONTABILITATE
+TAXE

30 M 2018 07297 31/10/2018 MESUT ALTUN LeGaGa Fashion

31 M 2018 07298 31/10/2018 HORAROMANEASCA SRL H+R HANUL HORA
ROMÂNEASCĂ EFORIE SUD

32 M 2018 07300 31/10/2018 SC AGROPET TRADE SRL AGROPET

33 M 2018 07301 31/10/2018 SC ILPAN JR SRL OKAOKO

34 M 2018 07302 31/10/2018 TREI PITICI ONLINE SRL 3Pitici

35 M 2018 07303 31/10/2018 COSMO PHARM S.R.L. MEGA BIOTIC douăzeci de
miliarde de prieteni într-o capsulă

36 M 2018 07304 31/10/2018 GHEORGHE-FLOREA VELCEA VELCEA & PARTNERS

37 M 2018 07305 31/10/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

InfoBCR

38 M 2018 07306 31/10/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Info BCR

39 M 2018 07307 31/10/2018 RADIO CNM SRL altfm

40 M 2018 07308 31/10/2018 MARSUPIU SRL Ergonomice Bebeluși fericiți la
pieptul părinților

41 M 2018 07309 31/10/2018 BG DRINKS DISTRIBUTION
SRL

APA.DEVIN APADEVIN APA-
DEVIN

42 M 2018 07310 31/10/2018 MIHAI-STELIAN GABOR VLM Vin La Muzica

43 M 2018 07311 31/10/2018 MAHONI FASHION SRL MAHONI

44 M 2018 07312 31/10/2018 SC BUCOVINA ROVAS SRL Dupi Du

45 M 2018 07313 31/10/2018 ONE CONCEPT DISTRIBUTION
SRL

GOLDSENSE

46 M 2018 07314 31/10/2018 ANA ROM SECURITY SERVICE
SRL

ARSS ANA ROM SECURITY
SERVICE Viitorul Sistemelor de
Securitate

47 M 2018 07315 31/10/2018 ECOVITAL KOSMETIK SRL PODOVITAL CENTRUL
NAȚIONAL DE PODOLOGIE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2018 07316 31/10/2018 DAN STĂNICEL ultra PRO

49 M 2018 07317 31/10/2018 INFOTIM SA hub 700

50 M 2018 07318 31/10/2018 DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

MARAMA DRAG

51 M 2018 07319 31/10/2018 MW MARKETING & I.P. SRL IZVOARELE BUCOVINA Apă de
izvor
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(210) M 2018 07141
(151) 31/10/2018
(732) FUNDAȚIA LONGEVITA, STR.

JUSTIȚIEI NR. 27, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) OPREA I. PATRICIA DIANA -
CABINET INDIVIDUAL MĂRCI DE
PRODUSE ŞI SERVICII, DESENE
ŞI MODELE INDUSTRIALE, STR.
DIMITRIE GUSTI NR. 4-6, AP. 3A,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA

(540)

FUNDAȚIA LONGEVITA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.25; 29.01.12

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

clase:
44. Furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, case de odihnă, sanatorii și clinici
medicale, servicii de cazare în centre de îngrijiri
de lungă durată, case de odihnă, sanatorii și
clinici medicale, consiliere medicală, consiliere
în domeniul geriatriei și cu privire la necesitățile
medicale ale persoanelor în vârstă, consultanță
medicală și furnizare de informații medicale
și în domeniul geriatriei, servicii medicale și
de asistență medicală și psihologică, servicii
de terapie, servicii de tratament medical și
îngrijire a bolnavilor și a persoanelor în vârstă,
servicii de consultații medicale, examinare,
evaluare și depistare medicală (screening) a
persoanelor, monitorizarea pacienților, îngrijire
paliativă, servicii veterinare, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni sau pentru animale,
servicii din agricultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2018 07247
(151) 31/10/2018
(732) S.C. GLOBAL BROTHER

S.R.L., STR. ZAGAZULUI NR.
13-19, SC. C, AP. 531-LOTUL 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014261,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
The Lost Ways

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

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

───────

(210) M 2018 07248
(151) 31/10/2018
(732) S.C. GLOBAL BROTHER

S.R.L., STR. ZAGAZULUI NR.
13-19, SC. C, AP. 531-LOTUL 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014261,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
The Lost Book of Remedies

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

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

───────
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(210) M 2018 07270
(151) 31/10/2018
(732) SC MUSETTE EXIM SRL ,

STR. ALEXANDRU DONICI
NR.2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CLEMAT DESIGN SRL, STR.
CALEA DOROBANTILOR NR.
42, BUXCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MEWS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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.

───────

(210) M 2018 07271
(151) 31/10/2018
(732) SC BAYKARA INTERNATIONAL

SRL, STR. CRISULUI NR. 2, SUB.
2, JUDEŢ ILFOV, DASCALU,
ILFOV, ROMANIA

(540)
BOBI STAR

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 07272
(151) 31/10/2018
(732) SC BAYKARA INTERNATIONAL

SRL, STR. CRISULUI NR. 2, SUB.
2, JUDEŢ ILFOV, DASCALU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

W BUMBAC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2018 07273
(151) 31/10/2018
(732) SC BAYKARA INTERNATIONAL

SRL, STR. CRISULUI NR. 2, SUB.
2, JUDEŢ ILFOV, DASCALU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CB CIORAPI BUMBAC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 07274
(151) 31/10/2018
(732) SC BAYKARA INTERNATIONAL

SRL, STR. CRISULUI NR. 2, SUB.
2, JUDEŢ ILFOV, DASCALU,
ILFOV, ROMANIA

(540)
AMBI STAR

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 07275
(151) 31/10/2018
(732) BioFresh Banat S.R.L., BD.

TAKE IONESCU NR. 29, AP. 81,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

BIOFRESH BANAT
Placerea e in gust!

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

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
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 07276
(151) 31/10/2018
(732) SERBAN VODA PLAZA

DEVELOPMENT S.R.L., STR.
GHEORGHE TITEICA NR. 212-214,
ETHOS HOUSE, ET. 6, BIROUL
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

U Center

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.14

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

36. Afaceri imobiliare.
39. Închirierea spaţiilor de parcare.

───────

(210) M 2018 07277
(151) 31/10/2018
(732) SC ALMATAR TRANS SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 155,
JUD. BUZĂU, COZIENI, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
COMBUSTIBIL
TERMIC LICHID

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

4. Combustibili, combustibili lichizi, combustibili
pentru încălzire.

───────

(210) M 2018 07278
(151) 31/10/2018
(732) Smart Scop Management SRL,

STR. CHITILA-PADURE NR.
18, JUD. ILFOV, MOGOŞOAIA,
077135, ILFOV, ROMANIA

(540)

Smart Scop management

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
35. Consultanță în management.

───────

(210) M 2018 07279
(151) 31/10/2018
(732) DIMITRIE-DORIN STOICHESCU,

STR. DOROBANȚILOR NR.
30, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)
TEAPA LUI DRACULA

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
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aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07280
(151) 31/10/2018
(732) LĂCRIMIOARA GABRIELA

FIEGER, ALE. DEZNA, BL. X14,
SC. C, AP. 15, JUDEŢ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)
Adrett Tronics

(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).

───────

(210) M 2018 07281
(151) 31/10/2018
(732) S.C. ENIGMA TRADING 2000

S.R.L., STR. MATEI BASARAB
NR. 18, PARTER, CAMERA 1,
JUDEŢ 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)

SPOTEX
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(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07282
(151) 31/10/2018
(732) S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L.,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA
NR. 1, BL. I2, SC. A, PARTER,
AP. 1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

miniDino acadele

(531) Clasificare Viena: 04.02.20; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.02

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07283
(151) 31/10/2018
(732) S.C. SPRINTER 2000 S.A., CALEA

FELDIOAREI NR. 60, JUDEŢ
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

SPRINTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 02.05.08;
02.01.15; 02.01.30; 02.01.17; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru

papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
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).
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 07284
(151) 31/10/2018
(732) S.C. HAPPY GREEN S.R.L.,

BULEVARDUL ALEXANDRU
LAPUSNEANU NR. 104A, CAMERA
2, BL. TS151, SC. B, ET. 1,
AP. 24, JUDEŢ CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

IQ PUB
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(531) Clasificare Viena: 11.03.08; 16.03.13;
29.01.13; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, negru, portocaliu
(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).
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 07285
(151) 31/10/2018
(732) S.C. VEL PITAR S.A. , STR. TIMIŞ

NR. 22, PARTER, BIROU NR. 1,
RÂMNICU VÂLCEA, ROMANIA

(540)

cu maia Domneasca de
Vel Pitar Cel dintâi brutar

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.02;
27.05.02; 29.01.12; 25.12.25

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

clase:
30. Pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2018 07286
(151) 31/10/2018
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

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

(540)
MAXBONFLOR

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

5. Produse farmaceutice, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice, probiotice, prebiotice, simple sau
în combinaţie cu vitamine, minerale, extracte
vegetale.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software, site-uri web.

───────

(210) M 2018 07287
(151) 31/10/2018
(732) Daniel Negrescu, STRADA:

HYSTRIA, NUMAR: 23, SAT
TAMAŞI, JUDEŢ ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, 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)
Glitterati

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2018 07288
(151) 31/10/2018
(732) S.C. BANU CONSTRUCT SRL,

STRADA: GHEORGHE IVANESCU,
NUMAR: 53-57, SC. 7, AP. 3,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
300291, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BC BANU construct

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 05.03.13;
05.05.21; 05.05.20; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 07289
(151) 31/10/2018
(732) DIMITRIE-DORIN STOICHESCU,

STRADA: DOROBANTILOR,
NUMAR: 30, JUDEŢ ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33, AP.7,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)
LANCEA LUI DRACULA

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişi, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar (Solicităm 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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07290
(151) 31/10/2018
(732) ROBERTO MANUEL RAUTI, STR.

M NR. 10, MAMAIA NORD, BLOC
JT TOWER, AP. 13, JUDEȚUL
CONSTANȚA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Bărbos Fericit

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

3. Produse cosmetice.
44. Servicii de frizerie.

───────

(210) M 2018 07292
(151) 31/10/2018
(732) HASLUX SRL-D, STR. LIBERTĂȚII

NR. 3, BL. 9, AP. 9, JUDEȚUL
VRANCEA, PANCIU, 625400,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
Adriannes

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

25. Îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
tricoturi (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
pentru copii, îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte din denim, articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte pentru fete, costume
populare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte formală de seară,
broboade (articole de îmbrăcăminte),
șepci (articole de îmbrăcăminte), mănuși
(articole de îmbrăcăminte), furouri (articole
de îmbrăcăminte), pulover (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni pentru copii
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, eșarfe (articole de
îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2018 07293
(151) 31/10/2018
(732) FCR MEDIA ON LINE SRL,

SPLAIUL INDEPENDENȚEI
NR. 319, CLĂDIREA OB152
(SEMA PARC), SC. A, ET. 2,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060044,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RENT A SITE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 13.01.25; 14.05.01; 14.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben
(HEX=#febd02), gri (HEX=#6f6f6f), alb

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

42. Proiectare de site-uri web, design de site-
uri web, găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web).

───────

(210) M 2018 07294
(151) 31/10/2018
(732) TYCHE CREATION SRL, STR.

ŞTIRBEI VODĂ NR. 16, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, 200374, DOLJ,
ROMANIA

(540)

B Brandia.ro Creație
și Design de Brand
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 26.01.05

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

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

───────

(210) M 2018 07295
(151) 31/10/2018
(732) TYCHE CREATION SRL, STR.

ŞTIRBEI VODĂ NR. 16, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, 200374, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Creator.design

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 24.15.21;
27.05.01

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

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

───────

(210) M 2018 07296
(151) 31/10/2018
(732) ACCOUNTING LIDER SRL, CALEA

DUDEȘTI NR. 147 (LOT 1) CORP
C1, ET. 1, CAMERA 23, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CONTAX
CONTABILITATE+TAXE

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12; 26.03.01; 26.02.07

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 07297
(151) 31/10/2018
(732) MESUT ALTUN, STR. IRISULUI

NR. 1, BL. 15, AP. 107, JUDEȚUL
ILFOV, SAT STEFANESTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

LeGaGa Fashion

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci de tip moș și babă, ace şi
ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni pentru
păr, păr fals.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 07298
(151) 31/10/2018
(732) HORAROMANEASCA SRL, BD-UL

REPUBLICII NR. 64-64A, JUDEȚUL
CONSTANȚA, EFORIE SUD,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

H+R HANUL HORA
ROMÂNEASCĂ EFORIE SUD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.12.25; 09.01.10

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2018 07300
(151) 31/10/2018
(732) SC AGROPET TRADE SRL, STR.

DEPOZITELOR NR. 2, JUDEŢUL
VÂLCEA

, RÂMNICU VÂLCEA, 240003,
VALCEA, ROMANIA

(540)
AGROPET

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

35. Servicii de comerţ cu produse agricole,
de acvacultură, horticole şi forestiere brute
şi neprocesate, servicii de comerţ cu
următoarele produse: 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 de companie, aşternuturi
pentru animale de companie, furaje pentru
păsări, iarbă pentru pisici, jucării şi accesorii
pentru animale de companie, cosmetice pentru
animale de companie, litiere şi cuşti pentru
pisici, adaptori şi hrănitoare pentru pui, veselă
pentru hrana animalelor de companie, pătuţuri şi
cuşti pentru transportul animalelor de companie,
aşternuturi pentru animale rozătoare, zgărzi
antiparaziţi şi pipete antiparaziţi pentru animale
de companie.

───────

(210) M 2018 07301
(151) 31/10/2018
(732) SC ILPAN JR SRL , CALEA

SEVERINULUI NR. 24, BL. 403A,
AP. 3, JUDEŢUL DOLJ

, CRAIOVA, 200123 , DOLJ,
ROMANIA

(540)
OKAOKO

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

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

───────
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(210) M 2018 07302
(151) 31/10/2018
(732) TREI PITICI ONLINE SRL, STR.

ALMASU MIC NR. 3, BL. B8, SC. 2,
AP. 19, SECTOR 4, BUCURESTI,
040951, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

3Pitici

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.11; 02.01.07;
02.01.16; 02.01.23

(591) Culori revendicate:roşu (HEX#d64025),
albastru (HEX#259cb2), roz
(HEX#ad075d), galben (HEX#e8b50e),
gri (HEX#716d6c)

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

35. Actualizarea si mentinerea datelor in bazele
de date computerizate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
actualizarea materialelor de publicitate,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
publicitate prin posta, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
38. Timiterea de mesaje, transmiterea e-
mailurilor.

───────

(210) M 2018 07303
(151) 31/10/2018
(732) COSMO PHARM S.R.L. , BD.

CORNELIU COPOSU, NR. 5, BL.
103, SC.3, ET.7, AP.74, SECTOR 3
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
MEGA BIOTIC douăzeci

de miliarde de
prieteni într-o capsulă

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

5. Produse farmaceutice, substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical, remedii naturale şi farmaceutice.

───────

(210) M 2018 07304
(151) 31/10/2018
(732) GHEORGHE-FLOREA VELCEA,

STR. RADU DE LA AFUMAŢI
NR. 4A, ET. 2, AP. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VELCEA & PARTNERS

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

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

───────
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(210) M 2018 07305
(151) 31/10/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., CALEA VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3

, BUCURESTI, 030023,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
InfoBCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 07306
(151) 31/10/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., CALEA VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3

, BUCURESTI, 030023,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Info BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 07307
(151) 31/10/2018
(732) RADIO CNM SRL, SÂNLEANI

NR. 390, JUD ARAD, SÂNLEANI,
317206, ARAD, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

altfm

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
26.01.16; 26.15.25

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

clase:
9. Suporturi cu înregistrări audio, video, Suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice,
discuri compact.
16. Publicaţii tipărite, ziare, publicaţii periodice,
albume, almanahuri, reviste, clişee tipografice,
pliante, cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, publicitate media on-air, on-
line, şi pe alte suporturi pentru campanii
de marketing, gestiunea afacerilor comerciale,
promovare şi ofertă de produse şi/sau de servicii,
lucrări de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor, servicii
de promovare şi de informare.
38. Telecomunicaţii, transmisiuni de programe
şi emisiuni radio şi tv, difuzare de emisiuni de
radio şi televiziune, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, servicii de forumuri
de discuţii pe internet, difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau de televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin alte
mijloace, transmisii de date.
41. Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune, înregistrări audio pe suporţi
magnetici şi optici, realizare de programe
artistice si de emisiuni audiovizuale, filmări
şi înregistrări video şi/sau audio, servicii de
montaje de înregistrări video şi audio, producţie
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de film, închiriere de filme, de înregistrări audio
sau video, publicare on-line, organizare de
programe şi de evenimente instructiv educative
şi de divertisment, activităţi culturale, instruire,
educaţie, activităţi de divertisment, sportive,
organizare de concursuri educative.
42. Servicii de creare şi menţinere de site web,
găzduire de site-uri web, crearea şi întreţinerea
de site-uri web, închiriere de servere web.

───────

(210) M 2018 07308
(151) 31/10/2018
(732) MARSUPIU SRL, STR. PARCULUI

NR. 26, JUD. IAŞI, VALEA
ADÂNCĂ, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Ergonomice Bebeluși
fericiți la pieptul părinților

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.01.01;
02.03.01; 02.03.02; 02.03.23; 02.05.01;
02.05.23; 02.07.09; 26.11.06

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

clase:
35. Servicii de comerţ şi distribuţie, atât online
cât şi offline în cadrul magazinelor proprii,
a produselor de puericultură, precum: eşarfe
pentru susţinerea copiilor, port-bebe, rucsac
cu chingi pentru transportul bebeluşilor, curele
pentru transportul bebeluşilor și sacii (cu sau
fără șnur) vânduți ca accesorii pentru acestea,
marsupii pentru transportul copiilor mici în
vederea purtării acestora pe corp și sacii
vânduţi ca accesoriu pentru aceştia (separat
sau impreuna cu marsupiul), îmbrăcăminte şi

încălţăminte pentru copii (dar nu limitat la
acestea), publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 07309
(151) 31/10/2018
(732) BG DRINKS DISTRIBUTION

SRL, STR. 1 DECEMBRIE 1918,
MICROCOMPLEX, BIROUL 6, JUD.
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

(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.
35. Publicitate, servicii de comerţ online.
42. Crearea şi găzduirea de site-uri web.

───────

(210) M 2018 07310
(151) 31/10/2018
(732) MIHAI-STELIAN GABOR, STR.

ALEEA PATAKI SAMUEL NR.
1, APT. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

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

(540)
VLM Vin La Muzica

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

APA.DEVIN 
APADEVIN
APA-DEVIN
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 07311
(151) 31/10/2018
(732) MAHONI FASHION SRL, STR.

GRĂDINARILOR NR. 36, CAMERA
1, JUD. TULCEA, TULCEA,
TULCEA, 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)

MAHONI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.20;
05.05.21; 26.03.23

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate

şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2018 07312
(151) 31/10/2018
(732) SC BUCOVINA ROVAS SRL,

STR. PRIVIGHETORII NR. 6, BL.
6, SC. A, AP. 7, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Dupi Du

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

30. Produse snacks preparate pe bază de
porumb.

───────

(210) M 2018 07313
(151) 31/10/2018
(732) ONE CONCEPT DISTRIBUTION

SRL, STR. PĂDUREA NEAGRĂ
NR. 52J, RU 14, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GOLDSENSE

(531) Clasificare Viena: 26.04.10; 27.05.01;
29.01.02; 29.01.12

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

clase:
11. Aparat de aer condiționat.

───────
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(210) M 2018 07314
(151) 31/10/2018
(732) ANA ROM SECURITY SERVICE

SRL, BDUL. GAVRIL TUDORAȘ
NR. 11, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ARSS ANA ROM SECURITY
SERVICE Viitorul

Sistemelor de Securitate

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.17;
03.07.24; 27.05.01; 27.05.08; 24.01.05;
24.01.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis
(HEX=#243092), roșu (HEX=#D12421),
albastru deschis (HEX=#7780C6)

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────

(210) M 2018 07315
(151) 31/10/2018
(732) ECOVITAL KOSMETIK SRL,

STR. BUZEȘTI NR. 27-29,
PARTER, CAMERA 13, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PODOVITAL CENTRUL
NAȚIONAL DE PODOLOGIE

(531) Clasificare Viena: 03.11.01; 03.11.24;
02.09.19; 27.05.01; 27.05.11; 26.05.14;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale și
aparate pentru cosmetică, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente medicale și cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale și cometice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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cu aparate și echipamente medicale, aparate
și echipamente pentru cosmetică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru curățenie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, administrarea
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare, sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare, sanitare și
de produse medicale, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de agenție de ocupare a forței de muncă
pentru plasarea personalului medical și de
îngrijire, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
și de înfrumusețare, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de târguri și expoziții
în scopuri comerciale și publicitare, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,

organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
Internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial
sau publicitar, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare și de vânzare, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, servicii de import-
export, agentii de import-export.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de cursuri de formare online cu privire
la alimentație, furnizare de cursuri educative
referitoare la dietă, organizare de cursuri despre
controlul greutății corporale, cursuri de instruire
privind pierderea în greutate, organizare de
cursuri despre scăderea greutății corporale,
cursuri în tehnici de înfrumusețare, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri pentru îngrijirea
corporală, servicii educative privind tratamentele
terapeutice, cursuri de cosmetică, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de conferințe și simpozioane în domeniul
medical, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de expoziții educaționale, servicii
de educație și instruire referitoare la asistența
medicală, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, coordonare de seminarii
de instruire pe probleme medicale, servicii
de instruire oferite de școlile de frumusețe,
servicii de instruire în domeniul medical, servicii
educative și de instruire în domeniul podologiei,
cursuri de instruire privind sănătatea, furnizare
de cursuri de instruire, instruire profesională,
elaborarea (furnizarea) de materiale didactice
distribuite la seminarele de formare profesională,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
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în materie de medicină ortopedică, servicii de
formare profesională în domeniul medical și în
special în domeniul podologiei, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
realizare de cursuri de formare continuă în
medicină, organizare de cursuri de formare,
servicii de instruire și formare în special
în domeniul podologiei, servicii de formare
pentru asistente medicale, servicii de formare
profesională, furnizare de cursuri de formare,
cursuri de formare, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, furnizare de informații
și știri online în domeniul formării profesionale,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de seminare online de formare, furnizarea de
tutoriale online.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, îndepărtare cu laser a
ciupercii unghiei piciorului (servicii medicale),
servicii pentru îngrijirea picioarelor, servicii
de masaj la picioare, îngrijirea estetică a
picioarelor, îngrijirea medicală a picioarelor,
servicii de tratamente cosmetice pentru față și
pentru corp, servicii de cosmetică, servicii de
manichiură și de pedichiură, îngrijire cosmetică
pentru persoane, consultanță în domeniul
cosmeticii, tratamente cosmetice pentru corp,
servicii de tratamente medicale oferite de un
centru SPA, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, închiriere de
instrumente și echipamente medicale, servicii
de epilare, închiriere de echipamente și aparate
pentru saloane de înfrumusețare sau frizerii,
furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății
la domiciliu, furnizare de informații în materie
de îngrijiri medicale, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, închiriere de
echipament medical și de îngrijire medicală,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și
a frumuseții, consultanță privind îngrijirea
sănătății, îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de îngrijiri
medicale, îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire
medicală, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
tratament cosmetic cu laser pentru varicozități,
servicii de tratament medical la domiciliu,
servicii de tratament chirurgical, servicii de
tratament medical, tratament cosmetic, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față
și păr, tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, tratament cosmetic
cu laser al venelor varicoase, tratament cosmetic
cu laser pentru ciupercă unghială, consiliere
cu privire la produse cosmetice, servicii de

consultanță în domeniul cosmetic, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, electroliză
cosmetică pentru îndepărtarea părului, servicii
medicale și chirurgicale specifice podologiei,
servicii cosmetice și de îngrijire a piciorului.

───────

(210) M 2018 07316
(151) 31/10/2018
(732) DAN STĂNICEL, BDUL.

UVERTURII NR. 43, BL. 1, SC.
3, ET. 1, AP. 86, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)

ultra PRO

(531) Clasificare Viena: 26.04.07; 26.04.10;
26.04.18; 29.01.14; 26.15.01

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

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
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uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației, calculatoare, dispozitive
periferice pentru calculatoare, hardware de
calculator, software de calculator, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata online, servicii de import și export.
37. Instalare, reparare și întreținere de hardware
de calculator, consultanță și consiliere în materie
de hardware și software de calculator.
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,
proiectare și dezvoltare de hardware de
calculator, proiectare și scriere de software
de calculator, instalare, reparare și întreținere
de software de calculator, închiriere de
hardware și software de calculator și
aparate periferice pentru calculator, prestare
de servicii de securitate pentru rețelele
de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, consultanță și
consiliere în materie de hardware și software de
calculator.

───────

(210) M 2018 07317
(151) 31/10/2018
(732) INFOTIM SA , STR. GHEORGHE

DIMA NR. 1, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

hub 700

(531) Clasificare Viena: 25.03.25; 01.15.15;
27.07.11; 29.01.12

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

clase:
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 07318
(151) 31/10/2018
(732) DOMENIUL COROANEI

SEGARCEA SRL, STR. UNIRII
NR. 4A, JUD. DOLJ, SEGARCEA,
DOLJ, ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
MARAMA DRAG

(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).

───────

(210) M 2018 07319
(151) 31/10/2018
(732) MW MARKETING & I.P. SRL, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 38-40,
CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ,
BIROU 1.03, ET. 1, JUD.
PRAHOVA, VĂLENII DE MUNTE,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

IZVOARELE BUCOVINA
Apă de izvor

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 25.01.19;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Reflex Blue, Pantone 320), verde, alb

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

32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────



ERATĂ

Referitor la depozitul M 2018 04009 The Motans, publicat în data de 22.06.2018,
 dintr-o eroare  materiala tipul marcii a fost publicat eronat, corect fiind marca 
combinată,individuală, conform reproducerii grafice ataşate:



Erată                        Referitor la depozitul M 2018 07225 din data de 30.10.2018, publicat la data de 06.11.2018, dintr-o eroare materiala denumirea marcii a fost eronat publicata, corect fiind ’’Globasig Broker de Asigurare-Reasigurare’’, astfel cum reiese si din reprezentarea grafica:  



Erată  Referitor la depozitul M 2018 07227 din data de 30.10.2018, publicat la data de 06.11.2018, dintr-o eroare materiala denumirea marcii a fost eronat publicata, corect fiind ’’Globasig Broker de Asigurare-Reasigurare’’ 


