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Cereri Mărci publicate în 06/02/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 08286 30/01/2018 SC ROMBRAC AUTOMOBILE

SRL
LEASINGAUTOMOBILE.RO

2 M 2018 00224 23/01/2018 MOHAMAD GHZAYEL HAIFA PARFUMES
www.haifaparfumes.ro

3 M 2018 00295 30/01/2018 BIANCA CRISTINA RUSU PASTISIMI

4 M 2018 00385 30/01/2018 SC AGRO INDUSTRIAL CERES
SRL

Madame Bleu

5 M 2018 00386 30/01/2018 SC AGRO INDUSTRIAL CERES
SRL

Mademoiselle Rose

6 M 2018 00540 30/01/2018 RAIFFEISEN BANK SA e timpul sa punem
responsabilitatea în lumină

7 M 2018 00541 30/01/2018 CONSTANTIN-ADRIAN
TEODORESCU

ACORNS

8 M 2018 00543 30/01/2018 SC AUTOBIT UPGRADE SRL PIESEAUTO UPGRADE

9 M 2018 00544 30/01/2018 S.C. CREATIVE GENERAL
INVEST S.R.L.

CREASOFT INNOVATIVE TECH
& IT SOLUTIONS

10 M 2018 00545 30/01/2018 SC UNICARM SRL SALAM TURIST

11 M 2018 00546 30/01/2018 CARMEN-ANDREEA BRUMĂ INTRA IN ROCHIA MIREASA by
CARMEN BRUMA

12 M 2018 00547 30/01/2018 A LIST MAGAZINE SRL LOVE IS FUN

13 M 2018 00549 30/01/2018 SC UNICARM SRL ŞUNCĂ PRESATĂ CARDINAL

14 M 2018 00550 30/01/2018 STELIAN-CEZAR IGESCU GPYES

15 M 2018 00552 30/01/2018 SC CERSANIT ROMANIA SA cersanit

16 M 2018 00553 30/01/2018 VITALIY KONSTANTINOV
EMELIYANOV

KAMOTO

17 M 2018 00555 30/01/2018 INSIDECOR SRL INSIDECOR

18 M 2018 00556 30/01/2018 ZAHARIA F. ALINA PFA Pe Aripile Sunetului Concursul
Naţional de Interpretare Muzicală

19 M 2018 00557 30/01/2018 ADRIANA STANCIU
ADRIAN ION STANCIU

ADRIANA ANTONI

20 M 2018 00562 30/01/2018 ISTRATE CORNEL GTM

21 M 2018 00563 30/01/2018 MONSTER ENERGY COMPANY UNLEASH THE ULTRA BEAST!

22 M 2018 00564 30/01/2018 MONSTER ENERGY COMPANY MONSTER ENERGY ULTRA
RED
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 00567 30/01/2018 TRANSGUARD PROTECT TRANSGUARD PROTECT

24 M 2018 00568 30/01/2018 INSTITUTUL PENTRU
TEHNOLOGII AVANSATE

ITA INSTITUTUL PENTRU
TEHNOLOGII AVANSATE

25 M 2018 00569 30/01/2018 Societatea DIPLOMAT MEDIA
EVENTS S.R.L.

AUTOMOTIVE TODAY

26 M 2018 00570 30/01/2018 Societatea DIPLOMAT MEDIA
EVENTS S.R.L.

Outsourcing TODAY

27 M 2018 00573 30/01/2018 GABRIELA MARIA LUNGU MOFT

28 M 2018 00574 30/01/2018 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

Klabs THE HUB

29 M 2018 00575 30/01/2018 CLAUDIU NECŞULESCU NAVIGO

30 M 2018 00576 30/01/2018 MINISTERUL AGRICULTURII
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA GENERALĂ
PESCUIT - AUTORITATEA
DE MANAGEMENT PENTRU
POPAM

POPAM 2014-2020 SUSŢINE
INŢIATIVA TA!

31 M 2018 00577 30/01/2018 ŞTEFANIA LĂCRĂMIOARA
BOCIU

PYRAMID GLASS

32 M 2018 00578 30/01/2018 ŞTEFANIA LĂCRĂMIOARA
BOCIU

KIMGLASS

33 M 2018 00579 30/01/2018 GIRNET MIHAIL CREDIMAG

34 M 2018 00580 30/01/2018 MIRCEA DORIN TODEA CERAMAR SA Adorable,
affordable

35 M 2018 00581 30/01/2018 Transmedika Projects SRL VITRIA L'ARTISAN FLEURISTE
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(210) M 2017 08286
(151) 30/01/2018
(732) SC ROMBRAC AUTOMOBILE

SRL, STR. MORILOR NR. 114C,
GALAŢI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALATI, GL, ROMANIA

(540)

LEASINGAUTOMOBILE.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
18.01.23

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală, părţi şi piese de schimb ale
acestora.
35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
( site-uri web sau emisiuni de teleshoping ),
servicii de import-export.

───────

(210) M 2018 00224
(151) 23/01/2018
(732) MOHAMAD GHZAYEL, STR.

CALEA UNIRII NR. 22, PARTER,
BL. 46, JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

HAIFA PARFUMES
www.haifaparfumes.ro

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 25.01.13;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2018 00295
(151) 30/01/2018
(732) BIANCA CRISTINA RUSU , STR.

DÂMBOVIŢEI NR. 41, BL. D8, SC.
2, AP. 21, JUDEŢUL CLUJ , CLUJ-
NAPOCA , 400584, ROMANIA

(540)
PASTISIMI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Paste făinoase alimentare, alimente din
paste făinoase uscate, spaghete, ravioli, paste
lungi, tăiţei, macaroane, pizza, produse din
aluat gata de copt, produse de patiserie şi
cofetărie, dulciuri, prăjituri, biscuiţi, gofre, turtă
dulce, torturi, tarte, bomboane, praline, ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert, şerbet,
budinci, creme de prăjituri, băuturi din ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cafea, îngheţată,
cafea, sandviş (bagel), făină şi preparate din
cereale, preparate pe bază de paste făinoase,
macaroane cu brânză., paste alimentare, sosuri
de carne, sosuri pentru spaghete, sosuri pentru
mâncare, sosuri pentru salate, spaghete cu sos
de roşii la conservă,
paste uscate, paste congelate, paste prăjite,
paste preparate, sos pentru paste, salate de
paste, fermenţi pentru paste, paste alimentare
făinoase, paste pentru supe, conserve de
paste, scoici din paste, paste făinoase umplute,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, paste alimentare cu curry, paste cu
legume (sosuri), paste care conţin ouă, paste
făinoase gata-preparate, preparate care includ
paste, paste
din grâu integral, paste făinoase cu trufe,
paste sub formă de foi, alimente cu paste la
conservă, paste pentru încorporare în pizza,
gustări preparate conţinând în principal paste,
preparate alcătuite în principal din paste, paste
făinoase alimentare pentru consum uman,
preparate pe bază de paste, cannelloni (paste
care pot fi umplute), preparate gata preparate
care conţin paste, cereale pentru utilizare la
prepararea pastelor, condimente pe bază de
legume pentru paste, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) şi paste, paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi găluşte, preparate în special
pe bază de paste, preparate liofilizate în care
pastele sunt ingredientul principal, preparate
criodesicate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai ales pe bază de paste, pizza
conservată, pizza congelată, pizza refrigerată,
pizza preparată, pizza proaspătă, blaturi de
pizza, blat de pizza, pizza împăturită (calzone),
condimente pentru pizza, aluat pentru pizza,
sosuri pentru pizza, preparate sub formă
de pizza, tăiţei cu ou, tăiţei din grâu
integral, salată de macaroane, paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
alimentare făinoase, paste făinoase gata-
preparate, paste făinoase cu trufe, paste
făinoase alimentare pentru consum uman,
produse alimentare extrudate preparate din
grâu, produse alimentare extrudate preparate

din orez, produse alimentare extrudate preparate
din porumb.
35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet şi prin
intermediul unui site web specializat, servicii de
consultanţă şi asistenţă în domeniul afacerilor,
servicii oferite sau asociate cu funcţionarea şi
francizarea de restaurante şi a alte stabilimente
sau facilităţi legate de desfacerea hranei
şi a băuturilor, administrarea afacerilor în
sistem de franciză, furnizarea de asistenţă
pentru înfiinţarea unei afaceri în sistem de
franciză, consultanţă profesională în afaceri,
comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum: fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, făină şi preparate
din cereale, produse şi preparate din paste
făinoase alimentare, spaghete, sosuri pentru
paste făinoase alimentare, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, foietaje, dulciuri,
prăjituri, gogoşi, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
salate de fructe, băuturi, îngheţată, cafea,
sandviş (bagel), ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor, limonade, smoothies,
fresh-uri, prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv online prin
intermediul unui site web specializat, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
activităţi de import-export, lanţuri de magazine,
gestionarea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistenţă în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, consiliere în afaceri
privind francizarea, asistenţă comercială privind
deschiderea de francize, asistenţă comercială
privind sistemul de franciză, servicii de
publicitate comercială legate de francizare,
furnizare de asistenţă (afaceri) în exploatarea
francizelor, asistenţă în administrarea afacerilor
în domeniul francizelor, consiliere de afaceri
privind francizarea de restaurante, servicii de
consultanţă (comercială) privind deschiderea de
francize, publicitate în domeniul de activitate,
servicii de consultanţă (comercială) privind
operaţiunile de franciză, asistenţă pentru
administrarea afacerilor în domeniul înfiinţării şi
exploatării restaurantelor, servicii de consiliere
în domeniul managementului privind francizele,
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consiliere şi consultanţă în afaceri referitoare
la francizare, servicii consultative în domeniul
managementului afacerilor privind francizarea,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, furnizare de informaţii
de afaceri în materie de francize, asistenţă în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, servicii de consultanţă comercială
cu privire la deschiderea de baruri în care
se servesc sandviciuri, servicii de consultanţă
comercială cu privire la administrarea barurilor
în care se servesc sandviciuri, administrare
a afacerilor pentru restaurante, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, asistenţă
pentru administrarea afacerilor în domeniul
exploatării restaurantelor, servicii de consultanţă
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante, servicii de consultanţă comercială
cu privire la administrarea de restaurante.
43. Servicii de preparare a produselor
alimentare (servicii de restaurant), servicii de
preparare şi furnizare de produse alimentare
şi băuturi gata pentru consum, servicii pentru
pregătirea de mâncare şi băutură la pachet,
servicii de restaurante cu autoservire, la pachet,
de tip drive, servicii de consultanţă în domeniul
artelor culinare, servicii de consultanţă cu privire
la produsele alimentare, servicii de consultanţă
cu privire la prepararea alimentelor, furnizarea
de informaţii referitoare la pregătirea de alimente
şi băuturi, servicii de rezervare a meselor,
servicii de rezervări la restaurant, furnizare de
servicii personalizate de planificare şi rezervare
a meselor prin intermediul unui site de internet,
servicii personalizate de rezervare de mâncăruri
la pachet pe un site de
internet, servicii contractuale de alimentaţie,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de
restauraţie pentru recepţiile firmelor (furnizare
de alimente şi băuturi), servicii de aprovizionare
pentru restaurante, servicii de furnizare de
băuturi, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă şi îmbrăcăminte pentru scaune,
sticlărie, servicii de organizare de banchete,
organizarea de petreceri (spațiu), organizarea de
recepţii pentru nunţi (servicii de recepție, cazare
temporară), furnizare de recenzii de restaurante
şi baruri, furnizarea de informaţii cu privire
la restaurante, organizare de mese (spațiu),
furnizare de spaţii special amenajate pentru
banchete şi evenimente sociale pentru ocazii
speciale (spațiu), servicii oferite sau asociate
cu funcţionarea şi francizarea restaurantelor
şi altor stabilimente sau facilităţi legate de
desfacerea hranei şi băuturilor preparate pentru
consum, restaurante, restaurante cu autoservire,
restaurante

de tip fast food, bistro, cafenea, bar, pizzerie,
servicii de cazare temporară, snack-baruri,
localuri tip snack-bar, servicii de mâncare la
pachet, servicii oferite de rotiserii, furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri, baruri,
servicii ale barurilor, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servire de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, servicii de catering, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru cantinele firmelor, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene,
servicii de catering pentru spaţii special
amenajate pentru târguri şi expoziţii, servicii
de catering mobil, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru spitale,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
consultanţă în domeniul cateringului, servicii de
catering pentru centre de conferinţe, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naştere,
servicii de catering pentru săli spaţii special
amenajate pentru expoziţii, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, restaurante
pentru turişti, rezervări pentru restaurante şi
mese, servicii de informare privind restaurantele,
restaurante specializate în preparate la grătar,
aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi în restaurante,
servire de alimente şi băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii oferite de cantine, servicii
de cantină, fastfooduri, servicii de fast food la
pachet, servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de bufet cu salate, bufete cu autoservire. ,
servicii de bufet.

───────

(210) M 2018 00385
(151) 30/01/2018
(732) SC AGRO INDUSTRIAL CERES

SRL , JUD. IAŞI, COMUNA
BIVOLARI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Madame Bleu

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

───────

(210) M 2018 00386
(151) 30/01/2018
(732) SC AGRO INDUSTRIAL CERES

SRL , JUD. IAŞI, COMUNA
BIVOLARI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Mademoiselle Rose

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

───────

(210) M 2018 00540
(151) 30/01/2018
(732) RAIFFEISEN BANK SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.
2-7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
e timpul sa punem

responsabilitatea în lumină
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 00541
(151) 30/01/2018
(732) CONSTANTIN-ADRIAN

TEODORESCU, INT. GENISTILOR
NR. 38, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)
ACORNS

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

41. Servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii educaţionale pentru copii,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
prestarea de servicii de divertisment educativ
pentru copii în centre after-school, mentorat
educaţional pentru copii de vârstă şcolară,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor, cursuri de dans pentru
copii, educaţie preşcolară, învăţământ preşcolar,
predare de limbi straine, cursuri de limbi străine,
furnizare de spaţii de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii, furnizare de
servicii educaţionale pentru copii prin intermediul
si grupurilor de joacă.
43. Servicii de grădiniţe pentru copii (servicii de
cantină), grădiniţe şi centre de supraveghere,
creşe de copii, servicii de tip rezidenţial pentru
copii, servicii de îngrijire a copiilor preşcolari şi
sugari în centre de îngrijire de zi.

───────
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(210) M 2018 00543
(151) 30/01/2018
(732) SC AUTOBIT UPGRADE SRL,

ŞOS. PANTELIMON NR. 115,
BL. 400A, SC. 2, ET. 3, AP.
59, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL
, STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL. O2, SC. C, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PIESEAUTO UPGRADE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 18.01.09; 18.01.23

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, lucrări de birou,
regruparea în folosul terţilor a pieselor şi
componentelor auto pentru ca aceştia să le
poată vedea şi cumpăra cât mai comod, comerţ
online.

───────

(210) M 2018 00544
(151) 30/01/2018
(732) S.C. CREATIVE GENERAL

INVEST S.R.L., STR. MIRCEA
CEL BĂTRÂN NR. 76, ET. 3
(POD), CAMERA 2, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CREASOFT INNOVATIVE
TECH & IT SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.05

(591) Culori revendicate:maro, galben,
portocaliu, bleumarin, gri

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

7. Maşini şi maşini-unelte, 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. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 00545
(151) 30/01/2018
(732) SC UNICARM SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 314, JUDEŢUL
SATU MARE, COMUNA VETIS,
447355, ROMANIA

(540)
SALAM TURIST

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

29. Carne şi preparate din carne de tip "salam",
sub orice formă de prezentare şi preparare:
proaspăt, semiafumat, afumat, crud-uscat.
35. Servicii de marketing, de promovare şi
publicitate a produselor din clasa 29, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a produselor
din clasa 29 (exceptând transportul lor), pentru
a le 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 siteurilor web sau al emisiunilor de
teleshoping.

───────

(210) M 2018 00546
(151) 30/01/2018
(732) CARMEN-ANDREEA BRUMĂ,

STR. BALTAGULUI NR. 5, BL.
V81, SC. 3, ET. 6, AP. 75, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
INTRA IN ROCHIA MIREASA

by CARMEN BRUMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru

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

───────

(210) M 2018 00547
(151) 30/01/2018
(732) A LIST MAGAZINE SRL, STR.

CORBENI NR. 1-3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

LOVE IS FUN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 00549
(151) 30/01/2018
(732) SC UNICARM SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 314, JUDEŢUL
SATU MARE, COMUNA VETIS,
447355, ROMANIA

(540)
ŞUNCĂ PRESATĂ CARDINAL
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne şi preparate din carne de tip "şuncă",
sub orice formă de prezentare şi preparare.
35. Servicii de marketing, de promovare şi
publicitate a produselor din clasa 29, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a produselor
din clasa 29 (exceptând transportul lor), pentru
a le 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 siteurilor web sau al emisiunilor de
teleshoping.

───────

(210) M 2018 00550
(151) 30/01/2018
(732) STELIAN-CEZAR IGESCU, BD.

DACIA NR. 34, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
GPYES

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântarire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, dvd-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea înformaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare, dispozitive de navigatie
gps, senzori giroscopici care folosesc funcţii
gps, software pentru sisteme de navigaţie gps,
aparate de sistem de poziţionare globală (gps),
transmiţătoare pentru sisteme de poziţionare
globală (gps), receptoare pentru sisteme de
poziţionare globală (gps), software informatic
pentru sisteme de poziţionare globală (gps).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, reparaţii de aparate electronice, servicii
de reparaţii pentru echipamente comerciale
electronice.

───────

(210) M 2018 00552
(151) 30/01/2018
(732) SC CERSANIT ROMANIA SA,

ALEEA PLOPILOR, NR. 10,
JUD. NEAMT, ROMAN, 611047,
ROMANIA

(540)

cersanit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04

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

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal), (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, os
neprelucrat sau semiprelucrat, corn, fildeş, os
de balenă sau sidef, scoici, spumă de mare,
chihlimbar galben (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 00553
(151) 30/01/2018
(732) VITALIY KONSTANTINOV

EMELIYANOV, STR. HRISTO
MAKSIMOV 22, AP. 3, STOLICHNA,
SOFIA, 1111, BULGARIA

(540)

KAMOTO

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

clase:
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
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.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────

(210) M 2018 00555
(151) 30/01/2018
(732) INSIDECOR SRL, CALEA

TIMIŞOAREI NR. 14B, JUDEŢUL
TIMIŞ, GIARMATA, 307210, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

INSIDECOR

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu închis, gri
închis

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

20. Mobilă şi mobilier.
───────
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(210) M 2018 00556
(151) 30/01/2018
(732) ZAHARIA F. ALINA PFA, STR.

SURORILOR NR. 32, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Pe Aripile Sunetului
Concursul Naţional de
Interpretare Muzicală

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 22.01.10;
27.05.01; 27.05.02

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 00557
(151) 30/01/2018
(732) ADRIANA STANCIU, STR.

LIVEZILOR NR. 3, JUDEŢUL TIMIŞ,
LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA
ADRIAN ION STANCIU, STR.
LIVEZILOR NR. 3, JUDEŢUL TIMIŞ,
LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
ADRIANA ANTONI

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

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

esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
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.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, creare şi
menţinere site web.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2018 00562
(151) 30/01/2018
(732) ISTRATE CORNEL, BD. G-RAL

GRIGORE BĂLAN NR. 29, BL. 1,
SC. B, AP. 2, JUDEŢUL COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, ROMANIA

(540)

GTM
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.01.06; 03.01.16; 05.03.17

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

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

───────

(210) M 2018 00563
(151) 30/01/2018
(732) MONSTER ENERGY COMPANY,

MONSTER WAY 1, CORONA,
CA, 92879, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
UNLEASH THE
ULTRA BEAST!

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

32. Băuturi nealcoolice, inclusiv băuturi
carbogazoase şi băuturi energizante, siropuri,
concentrate, prafuri şi produse pentru
prepararea băuturilor, inclusiv a băuturilor
carbogazoase şi a băuturilor energizante, bere.

───────

(210) M 2018 00564
(151) 30/01/2018
(732) MONSTER ENERGY COMPANY,

MONSTER WAY 1, CORONA,
CA, 92879, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
MONSTER ENERGY

ULTRA RED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi nealcoolice, inclusiv băuturi
carbogazoase și băuturi energizante, siropuri,
concentrate, prafuri și produse pentru

prepararea băuturilor, inclusiv a băuturilor
carbogazoase și a băuturilor energizante, bere.

───────

(210) M 2018 00567
(151) 30/01/2018
(732) TRANSGUARD PROTECT,

STR. ZORELELOR NR. 15
BIS, CONSTRUCŢIE C1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TRANSGUARD PROTECT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
09.01.10; 24.01.09; 24.01.15; 03.07.01;
03.07.16; 03.07.17

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

clase:
45. Servicii de pază, pază şi protecţie, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenţi de pază în magazine, servicii de pază
atiefracţie, escortă (gardă de corp personală),
servicii de monitorizare a alarmelor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/01/2018

(210) M 2018 00568
(151) 30/01/2018
(732) INSTITUTUL PENTRU

TEHNOLOGII AVANSATE, STR.
DINU VINTILĂ NR. 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ITA INSTITUTUL PENTRU
TEHNOLOGII AVANSATE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.02.05; 26.02.08

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 00569
(151) 30/01/2018
(732) Societatea DIPLOMAT MEDIA

EVENTS S.R.L., STR. BRAILITA
NR. 20, AP. 20, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AUTOMOTIVE TODAY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 00570
(151) 30/01/2018
(732) Societatea DIPLOMAT MEDIA

EVENTS S.R.L., STR. BRAILITA
NR. 20, AP. 20, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Outsourcing TODAY

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, mov,
roz, portocaliu, verde

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 00573
(151) 30/01/2018
(732) GABRIELA MARIA LUNGU,

STR. GEN. BERTHELOT NR. 92,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MOFT

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

31. Aranjamente din flori proaspete, flori tăiate,
plante cu flori, buchete din flori naturale, coroane
din flori naturale, flori naturale, flori uscate,
aranjamente din flori naturale.
35. Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
intermediul reţelelor de telecomunicaţii în scopuri

publicitare şi de vânzare, promovarea afacerii,
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate şi
marketing.

───────

(210) M 2018 00574
(151) 30/01/2018
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, DE 19808-1674,
UNITED STATES OF AMERICA,
WILMINGTON, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)

Klabs THE HUB

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

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), tigări de foi, trabucuri,
brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigări/
ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete, aparate
de buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,
maşini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, ţigări/ţigarete electronice,
lichide pentru ţigări/ţigarete electronice, produse
din tutun cu scopul a fi încălzite.
35. Cercetarea consumatorului, studii în
domeniul afacerilor şi studii de piaţă, efectuare
de studii de piaţă, sondaje de opinie publică,
sondaje de opinie şi anchete, sondaj cu privire
la gradul de satisfacţie a clienţilor, servicii de
management a comunităţilor online, analiză şi
cercetare de piaţă, servicii de colectare de date
privind cercetarea pieţei, servicii referitoare la
rapoartele de piaţă, analize şi rapoarte statistice,
sistematizarea bazelor de date, colectarea,
clasificarea, ordonarea şi actualizarea datelor
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pentru baze de date (lucrări de birou), realizarea
de sondaje.
38. Furnizarea de forumuri online, furnizarea de
camere de chat online, furnizarea de buletine
informative electronice online.
42. Coordonarea de studii (instruire),
programare de software pentru portaluri de
internet, camere de chat, linii de chat şi forumuri
pe internet, servicii de programare de calculator
pentru analiză datelor şi rapoartelor.

───────

(210) M 2018 00575
(151) 30/01/2018
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET.
1, AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653

(540)

NAVIGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.01.02; 26.07.25

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, comercializarea şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor cuprinse în avantajul terţilor
a produselor cuprinse în clasa 33 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, prezentarea

acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri şi expoziţii cu scop comercial
şi publicitar.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea şi coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative şi
recreative, organizarea şi exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2018 00576
(151) 30/01/2018
(732) MINISTERUL AGRICULTURII

ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA GENERALĂ
PESCUIT - AUTORITATEA
DE MANAGEMENT PENTRU
POPAM, BD-UL CAROL I NR. 2-4,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030163,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

POPAM 2014-2020
SUSŢINE INŢIATIVA TA!

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 03.09.06; 03.09.24

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 00577
(151) 30/01/2018
(732) ŞTEFANIA LĂCRĂMIOARA

BOCIU, STR. FĂUREI NR. 5,
BL. C9, SC. C, AP. 82, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)
PYRAMID GLASS

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
export, regruparea în avantajul terţilor a
produselor solicitate în clasa 21 (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web, prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

───────

(210) M 2018 00578
(151) 30/01/2018
(732) ŞTEFANIA LĂCRĂMIOARA

BOCIU, STR. FĂUREI NR. 5,
BL. C9, SC. C, AP. 82, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)
KIMGLASS

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
export, regruparea în avantajul terţilor a
produselor solicitate în clasa 21 (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web, prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

───────

(210) M 2018 00579
(151) 30/01/2018
(732) GIRNET MIHAIL, STR. PIPERA

NR. 1I, ET. 4 INTRAREA A,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
CREDIMAG

(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.

───────
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(210) M 2018 00580
(151) 30/01/2018
(732) MIRCEA DORIN TODEA, STR.

DOROBANŢILOR NR. 7, BL. Y9,
AP. 14, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

CERAMAR SA
Adorable, affordable

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.01.16;
19.09.03

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

clase:
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, piepteni
şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curăţare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi ceramică.

───────

(210) M 2018 00581
(151) 30/01/2018
(732) Transmedika Projects SRL,

STR. POPA SAPCA NR. 189,
COMUNA LIMANU, SAT 2 MAI,
JUDEŢUL CONSTANŢA, LIMANU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

VITRIA L'ARTISAN
FLEURISTE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.05.21; 05.05.20

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

clase:
31. Flori naturale tăiate, flori naturale, buchete
din flori naturale.

───────
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(210) M 2017 07798
(151)     14/10/2016
(732) 2 GAMMA Srl, CORSO

INGHILTERRA 15 I-12084,
MODOVÌ (CUNEO), ITALIA

(740) Frisch & Partners, BD. CAROL
NR.54B, ETAJ 3, APARTAMENT
5, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Seal plus

(531) Clasificare Viena: 24.13.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Folii de material plastic (produse
semifabricate), folii de plastic pentru uz agricol,
folii de plastic pentru horticultură, folii de
plastic pentru silozuri, folii de plastic pentru
acoperirea furajelor, folii de plastic pentru
acoperirea silozurilor, folii de plastic pentru
protecţia furajelor, folii de plastic pentru protecţia
silozului, pelicule din plastic pentru uz agricol,
pelicule din plastic pentru horticultură, pelicule
din plastic pentru siloz, pelicule din plastic
pentru acoperirea furajelor, pelicule din plastic
pentru acoperirea silozului, pelicule din material
plastic pentru protecţia furajelor, pelicule din
plastic pentru protecţia silozului, folii din plastic
pentru acoperit, ambalaje de protecţie, acoperiri
izolante, folii pentru fabricarea acoperirilor
protectoare, materiale plastice sub formă de
foi (produse semifabricate), materiale plastice
formă de fâşii (produse semifabricate), materiale
plastice pentru uz agricol, materiale plastice
utilizate în horticultură, folii din plastic folosite
în horticultură, folii de materiale plastice pentru
uz agricol, folii din materiale plastice de uz
agricol, folii de materiale plastice pentru uz
agricol, folii din plastic pentru buncăr de uz
agricol, folii din plastic pentru uz agricol, folii
de plastic pentru fân de uz agricol, înveliş de
protecţie (care nu este ţesut) pentru fân, înveliş
de protecţie neţesut pentru silozuri, plăci şi
folii de plastic adecvate pentru acoperirea şi
protejarea furajelor şi silozurilor, folii pentru siloz,
materiale plastice extrudate folosite în procesul
de fabricaţie, cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,

produse brute şi semifinite şi înlocuitori ai acestor
materiale.
22. Saci pentru însilozare, acoperitoare de genul
prelatelor, căptuşeală din plastic (saci) pentru
recipiente, acoperiri din material plastic pentru
acoperirea furajelor, acoperiri din material plastic
pentru acoperirea silozului, acoperiri din plastic
pentru protecţia silozului, acoperiri de plastic
pentru uz agricol, acoperiri de plastic pentru
horticultură, draperii pentru acoperirea furajelor,
folii pentru acoperirea silozului, plăci din material
plastic pentru acoperirea silozului, folii din plastic
pentru protecţia silozului, folii de plastic pentru
acoperirea furajelor, plăci din material plastic
pentru protecţia furajelor, folii din plastic pentru
uz agricol, pânze horticole din plastic, folii pentru
uz agricol, folii pentru horticultură, articole pentru
acoperirea rezervoarelor sub formă de prelate
şi saci ţesuţi de uz agricol, pânză gudronată,
folii pentru fân şi silozuri sub forma prelatelor
de uz agricol, înveliş de protecţie (ţesut)
pentru fân, materiale în folii protectoare pentru
containere pentru siloz, materiale de capitonare
şi de umplutură (cu excepţia hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice), fibre
textile brute, saci.

───────



ERATĂ  

 

 

Referitor la depozitul M2018/00354, publicat în data de 22.01.2018, clasele corecte sunt: 

Clasa 32  

Bere; bere brună; bere blondă; bere de grâu; bere și produse de bere; bere neagră englezească 

(porter); IPA (bere blondă indiană). 

Clasa 35 

Marketing pentru evenimente promoționale; promovare de evenimente speciale; organizare și 

coordonare de evenimente de marketing privind promovarea; organizare de evenimente, 

expoziții, târguri și spectacole în scopuri comerciale, promoționale și publicitare; servicii de 

vânzare cu amănuntul în legătură cu bere; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu bere; 

servicii de vânzare cu amănuntul prin corespondență în legătură cu berea. 

Clasa 40 

Servicii de fabricare de bere. 

Clasa 41 

Organizare de evenimente de divertisment și evenimente culturale; organizare de evenimente 

recreative; organizare de evenimente muzicale; organizare de evenimente pentru divertisment; 

organizare de evenimente de recreere; coordonare de evenimente de divertisment; organizarea 

de evenimente culturale și artistice; organizare de evenimente sportive și culturale 

comunitare; organizare și coordonare de evenimente de divertisment; organizare și 

coordonare de evenimente de degustare de vinuri, în scopuri recreative. 

Clasa 43 

Servicii de baruri care servesc bere. 




