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Cereri Mărci publicate în 04/07/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04211 27/06/2018 SC DEXIMO SRL toplisting

2 M 2018 04250 27/06/2018 ZCR MANAGEMENT CAFE SRL ZVON BISTRO CAFÉ

3 M 2018 04251 27/06/2018 SC NEOMED SRL LOtus

4 M 2018 04252 27/06/2018 ANTOCI MAXIM B Basarabgust FONDAT 2010

5 M 2018 04253 27/06/2018 ANTOCI MAXIM InSeed

6 M 2018 04254 27/06/2018 S.C. SBM TRUSTCAD S.R.L. TrustCAD

7 M 2018 04255 27/06/2018 ANDREI LIVIU-ALEXANDRU
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

RAPID GAS DEPOZITUL DE
BUTELII

8 M 2018 04256 27/06/2018 T.O.B. VAMA VECHE S.R.L. THE OLD BORDER

9 M 2018 04257 27/06/2018 CLAUDIA IULIANA CHIRU SAGA Kid

10 M 2018 04258 27/06/2018 SC INTERTOY ZONE SRL Zigo

11 M 2018 04259 27/06/2018 SC INTERTOY ZONE SRL Mera

12 M 2018 04260 27/06/2018 GRIFFINBYTE TECHNOLOGY
S.R.L.

GriffinByte

13 M 2018 04262 27/06/2018 Orkin Expansion, Inc. ORKIN

14 M 2018 04264 27/06/2018 GABRIEL MIHAI TRUFASILA TRUFI

15 M 2018 04265 27/06/2018 SC NOBIOTIC PHARMA SRL Sofisticada

16 M 2018 04266 27/06/2018 CLINICA EFIGIA CLINICA EFIGIA

17 M 2018 04267 27/06/2018 SC SUNFLOWER ADMIN SRL Turquoise Boutique

18 M 2018 04268 27/06/2018 SC TEHNOCOLOR BAND SRL
SRL

Catifel

19 M 2018 04270 27/06/2018 SC PAUL MOTORA INDUSTRY
SRL-D

PAUL M

20 M 2018 04271 27/06/2018 DANILOV ANATOLY SECURITY D.A.S.I. SOLUTIONS

21 M 2018 04272 27/06/2018 PROIECT FABER S.R.L. FABER

22 M 2018 04273 27/06/2018 UNIVERSITATEA "ARTIFEX"
DIN BUCURESTI

UAB

23 M 2018 04274 27/06/2018 CASIRA FIT SRL NUTRICLEVER

24 M 2018 04275 27/06/2018 Andra Sandu FOX SOCIETY

25 M 2018 04276 27/06/2018 Briza Marii Negre SRL Mirage MEDSPA Hotel
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2018 04277 27/06/2018 S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L.
STARE DE BINE
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(210) M 2018 04211
(151) 27/06/2018
(732) SC DEXIMO SRL, STR. AL

COLINDELOR NR. 2, CAMERA
NR. 2, ET. 3, AP. 14, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
toplisting

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

35. Publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de promovare, servicii
de promovare comercială, furnizare de informaţii
comerciale din baze de date online, închiriere de
spaţiu publicitar online.
38. Transmisie de informaţii online.
41. Publicarea de materiale multimedia online.
42. Stocare electronică de date online, stocarea
electronica a datelor.

───────

(210) M 2018 04250
(151) 27/06/2018
(732) ZCR MANAGEMENT CAFE

SRL, STR. NERVA TRAIAN NR.
11, CAMERA 1, BL. M68, SC.
2, ET. 4, AP. 50, SECTORUL
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ZVON BISTRO CAFÉ

(531) Clasificare Viena: 11.01.03; 11.01.04;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, negru

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clișee.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
facute din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
32. Bere, ape minerale și gazoase 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.
38. Telecomunicaţii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04251
(151) 27/06/2018
(732) SC NEOMED SRL, STR. HOREA

NR. 1, JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
410080, ROMANIA

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

(540)

LOtus

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 05.05.20;
27.03.11; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală, aparatură
pentru îngrijire medicală.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte și
încalțăminte medicală, nu pentru uz special.

───────

(210) M 2018 04252
(151) 27/06/2018
(732) ANTOCI MAXIM, STR. HLINCEA

NR. 39, BL. 1052, SC. A, ET. 2,
AP. 9, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

B Basarabgust FONDAT 2010

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru

întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile). (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
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produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 04253
(151) 27/06/2018
(732) ANTOCI MAXIM, STR. HLINCEA

NR. 39, BL. 1052, SC. A, ET. 2,
AP. 9, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

InSeed

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de

produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile). (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 04254
(151) 27/06/2018
(732) S.C. SBM TRUSTCAD S.R.L.,

BULEVARDUL GRIVIȚEI NR. 47,
CAMERA 1, BL. 32, SC. B, AP. 11,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
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)

TrustCAD

(531) Clasificare Viena: 17.05.07; 27.05.01;
27.05.02; 27.03.15; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, galben, 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, toate
serviciile incluse în lista alfabetică din
clasificarea NISA a acestei clase, cu excepţia
serviciilor de creare de programe de prelucrare
a datelor şi de proiectare de software de
calculator, proiectarea și întreținerea site-urilor
web pentru terţi, instalare, reparaţii şi întreţinere
de software de calculator, închiriere de software
de calculator.

───────

(210) M 2018 04255
(151) 27/06/2018
(732) ANDREI LIVIU-ALEXANDRU

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. PICTOR NICOLAE TONITZA
NR. 3, BL. C2, SC. A, ET. 3, AP. 15,
MANGALIA, 905500, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

RAPID GAS
DEPOZITUL DE BUTELII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.04; 27.05.05; 26.11.08;
03.01.08; 03.01.16

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

6. Metale comune şi aliajele acestora, butelii
(recipiente metalice pentru gaz sub presiune sau
aer lichid).

───────

(210) M 2018 04256
(151) 27/06/2018
(732) T.O.B. VAMA VECHE S.R.L.,

COMUNA LIMANU, PARCELA
A467/3/6/1/3-A467/3/6/1/4, JUD.
CONSTANŢA, SAT VAMA VECHE,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

THE OLD BORDER
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 15.07.07; 26.11.13

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

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04257
(151) 27/06/2018
(732) CLAUDIA IULIANA CHIRU, STR.

SG. DUMITRU PENE NR. 2,
BL. J7, SC. D, AP. 41, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SAGA Kid

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.07.01; 26.01.06

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
albastru, turcoaz, negru

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

41. Furnizarea educaţiei, formarea echipelor
(educaţie), educaţie şi instruire, educaţie în
domeniul lingvistic, educaţie, divertisment şi
sport, consiliere în cariera (educaţie), sisteme
de joc (divertisment, educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie, organizare de conferinţe referitoare
la educaţie, organizarea de conferinţe referitoare
la educaţie, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, organizare de seminarii referitoare
la educaţie, tabere de vară (divertisment şi
educaţie), organizarea de concursuri (educaţie
sau divertisment), servicii de educaţie şi

pregătire profesională, furnizare de pregătire,
educaţie şi îndrumare, servicii de educaţie şi
formare profesională, servicii de consultanţă
în domeniul educatiei, organizare de întâlniri
pe teme de educaţie, organizare de conferinte
cu privire la educaţie, educaţie, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04258
(151) 27/06/2018
(732) SC INTERTOY ZONE SRL, STR.

CĂMINULUI NR. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021742,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Zigo

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2018 04259
(151) 27/06/2018
(732) SC INTERTOY ZONE SRL, STR.

CĂMINULUI NR. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021742,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mera

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03

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

clase:
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2018 04260
(151) 27/06/2018
(732) GRIFFINBYTE TECHNOLOGY

S.R.L., STR. LUMINII NR. 14,
CAMERA 1, JUD. IAŞI, VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(540)

GriffinByte

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.03.05; 26.03.16; 26.03.23

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

9. Programe de calculator de orice tip. |
35. Conducerea şi administrarea afacerilor.
lucrări de birou, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2018 04262
(151) 27/06/2018
(732) Orkin Expansion, Inc., STRADA:

NORTH MARKET STREET,
NUMAR: 1105, SUITE 1106,
WILMINGTON, 19899, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

ORKIN

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

37. Servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură sau
silvicultură.

───────

(210) M 2018 04264
(151) 27/06/2018
(732) GABRIEL MIHAI TRUFASILA,

STR. PATRIEI NR. 35, JUDEŢ
BUZAU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
TRUFI

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelărie.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, plută,
stuf, trestie, răchită, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambra, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administaţie cimercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04265
(151) 27/06/2018
(732) SC NOBIOTIC PHARMA SRL,

STRADA: STR COL IOAN
ANGELESCU, NUMAR: 32A,
JUDET: DOLJ, SIMNICUL DE SUS,
222000, DOLJ, ROMANIA

(540)
Sofisticada

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar.

───────

(210) M 2018 04266
(151) 27/06/2018
(732) CLINICA EFIGIA, STRADA: EROU

IANCU NICOLAE, NUMAR: 113,
JUDET: ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
CLINICA EFIGIA

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

44. Servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică.

───────
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(210) M 2018 04267
(151) 27/06/2018
(732) SC SUNFLOWER ADMIN

SRL, STR. D1 NR. 59, JUD
CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Turquoise Boutique

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12; 26.11.03; 26.11.08;
26.11.09

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04268
(151) 27/06/2018
(732) SC TEHNOCOLOR BAND SRL

SRL, STR. PARCULUI NR. 7A,
JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
200216, DOLJ, ROMANIA

(540)

Catifel

(531) Clasificare Viena: 24.09.07; 24.09.16;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.14

(591) Culori revendicate:Cyan, magenta,
galben, mov

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

3. Produse de parfumerie, uleiuri esenţiale.

16. Șervețele de buzunar din hârtie, hârtie
igienică, hârtie de bucătărie, hârtie de toaletă.
24. Prosoape de bucătărie, șervete de bucătărie
din material textil.

───────

(210) M 2018 04270
(151) 27/06/2018
(732) SC PAUL MOTORA INDUSTRY

SRL-D, STR. PRIMĂVERII NR. 4,
JUD. ALBA, CÂMPENI, 515500,
ALBA, ROMANIA

(540)

PAUL M

(531) Clasificare Viena: 03.01.16; 03.01.24;
27.05.01

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

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

───────
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(210) M 2018 04271
(151) 27/06/2018
(732) DANILOV ANATOLY, STR.

NUCULUI NR. 3, BL. Z6, SC. 4, AP.
62, JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

SECURITY D.A.S.I.
SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 24.01.15; 24.01.20;
26.01.04; 01.01.03; 27.05.01; 27.05.02

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

45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 04272
(151) 27/06/2018
(732) PROIECT FABER S.R.L., STR.

PLATINEI NR. 23, CAMERA 2,
JUD. TIMIŞ, DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

FABER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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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).

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 04273
(151) 27/06/2018
(732) UNIVERSITATEA "ARTIFEX"

DIN BUCURESTI , STR.
ECONOMU CEZĂRESCU NR.
47, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UAB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 05.03.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, creare si administrare site.

───────

(210) M 2018 04274
(151) 27/06/2018
(732) CASIRA FIT SRL, STR.

COJOCARILOR NR. 6, AP. 2, JUS.
SIBIU , SIBIU , 550145, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
NUTRICLEVER

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

35. Organizare de prezentări comerciale,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de prezentări în scopuri comerciale,
servicii de prezentare a produselor către public,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, prezentare de firme și produse și
servicii ale acestora pe Internet, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, planificare și
organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare.
41. Organizare de cursuri de nutriție (instruire),
servicii educative în domeniul nutriției, servicii
de educație în materie de nutriție, organizare
de cursuri de instruire în domeniul asistenței
medicale și al nutriției, organizare de cursuri
de formare online cu privire la alimentație,
prezentări audiovizuale, servicii de prezentare
în scopuri educative, organizare de prezentări
în scop de instruire, ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare
de ateliere și seminare, Instruire educativă,
antrenament (instruire), educație și instruire,
instruire în dietetică (nemedicală), instruire în
domeniul dieteticii, furnizarea de instruire online,
instruire pentru menținerea condiției fizice,
servicii de instruire pentru menținerea formei
fizice, organizare de expoziții în scop de instruire,
servicii de punere la dispoziție de cursuri de
instruire, organizare de cursuri de instruire legate
de sport, servicii educaționale și de instruire
referitoare la sport, servicii educaționale și
de instruire cu privire la sport, organizare și
coordonare de seminarii și ateliere de lucru
(instruire), coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire pentru tineri și adulți,
servicii de consultanță și informare referitoare
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la pregătirea, coordonarea și organizarea de
ateliere de lucru (instruire)
44. Consultanță în nutriție, consiliere legată
de nutriție, consultanță legată de nutriție,
servicii de orientare dietetică și nutrițională,
furnizare de informații referitoare la nutriție,
consultanță profesională în materie de nutriție,
servicii de consultanță legate de nutriție,
furnizare de informații nutriționale despre
alimente, consultanță în domeniul nutriției și
al dietelor, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutriție, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutritive,
servicii de consiliere și consultanță în domeniul
nutriției, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate
de uz medical, furnizare de informații despre
consiliere în domeniul dieteticii și alimentației.

───────

(210) M 2018 04275
(151) 27/06/2018
(732) Andra Sandu, STR. VLAD

JUDETUL NR. 33, ET. 1, AP. 3,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031302,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FOX SOCIETY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.03.03; 27.03.15; 03.01.16; 03.01.24;
09.03.13

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

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

───────

(210) M 2018 04276
(151) 27/06/2018
(732) Briza Marii Negre SRL, STR.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 31,
JUDEŢUL CONSTANŢA, EFORIE
NORD , CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Mirage MEDSPA Hotel

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.12; 26.11.13; 01.01.05

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

clase:
5. Nămoluri medicinale.
11. Băi SPA (căzi).
43. Servicii de cazare hotelieră, servicii de
restaurant și bar.
44. Servicii oferite de complexuri balneare
(servicii medicale), servicii de stațiuni balneare
pentru sănătate.

───────
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(210) M 2018 04277
(151) 27/06/2018
(732) S.C. LABORATOARELE

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

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

(540)

STARE DE BINE

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 02.09.15; 05.05.04; 25.01.19;
26.02.05

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
116 C, Pantone 114 C), maro (Pantone
131 C), orange (Pantone 152 C), verde
(Pantone 3435 C, Pantone 368 C)

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

5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare și produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loțiuni, soluții și băuturi din
plante medicinale.
30. Ceai și produse din ceai, ceaiuri și infuzii
din fructe și/sau plante nemedicinale, băuturi pe
baza de ceai, fructe și/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheață (iced tea).
32. Băuturi nealcoolice pe baza de ceai, și/sau
extract de ceai, și/sau fructe, și/sau sucuri /
extract de fructe, și/sau plante nemedicinale,
Siropuri din fructe și/sau plante nemedicinale.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, servicii de marketing, servicii de
promovare, servicii de comercializare și
regrupare în avantajul terților a ceaiurilor
medicinale, infuziilor și ceaiurilor din
plante medicinale, suplimentelor alimentare și

produselor farmaceutice din plante medicinale
în orice formă de condiționare, a siropurilor,
tincturilor, extractelor, cremelor, unguentelor,
capsulelor, comprimatelor, uleiurilor, soluțiilor și
loțiunilor, ovulelor, supozitoarelor și băuturilor din
plante medicinale, ceaiurilor și infuziilor din fructe
și/sau plante nemedicinale, băuturilor pe baza de
ceai, fructe și/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheață (iced tea), (exceptând transportul
lor), prezentarea acestora pentru vânzare
și vânzarea prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții pentru aceste produse,
informații și sfaturi comerciale, servicii de
asistență comercială, servicii de import -export
cu produs de tipul celor prezentate.

───────


