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Cereri Mărci publicate în 05/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01044 26/02/2018 MOURIS AAD ma morris alexander

2 M 2018 01115 26/02/2018 FUNDAȚIA "COMPETENȚI,
CORECȚI ȘI UTILI - CCU"

CCU

3 M 2018 01116 26/02/2018 FUNDAȚIA "COMPETENȚI,
CORECȚI ȘI UTILI - CCU"

Fundația Competenți, Corecți și
Utili CCU

4 M 2018 01117 26/02/2018 FUNDAŢIA "COMPETENŢI,
CORECŢI ŞI UTILI-CCU"

Competenţi, Corecţi şi Utili

5 M 2018 01118 26/02/2018 MIRANO INTERNATIONAL SRL kids mania

6 M 2018 01120 26/02/2018 MIRANO INTERNATIONAL SRL Fun zone

7 M 2018 01127 26/02/2018 ASOCIAŢIA QUASAR kotys

8 M 2018 01227 26/02/2018 IOANA BERZA IOLA CENTER DRUMUL
CĂTRE SĂNĂTATE

9 M 2018 01228 26/02/2018 SC PHYLAXIA PHARMAROM
SRL

GALISAN BIO

10 M 2018 01229 26/02/2018 CAB STAR S.R.L. Sc. Cab Star Srl.

11 M 2018 01230 26/02/2018 DORINA NEGOITA GABRIANA INCALTAMINTE
DAMA COPII BARBATI

12 M 2018 01231 26/02/2018 CAB STAR S.R.L. Cab Star CABINE DE DORMIT

13 M 2018 01232 26/02/2018 SC PRAECISIO SRL PRAECISIO VIRTUAL AFFAIRS

14 M 2018 01233 26/02/2018 SC PRAECISIO SRL PRAECISIO VISUAL AFFAIRS

15 M 2018 01234 26/02/2018 COSTEL VIOREL DAN
COCOLOȘ

PUUP

16 M 2018 01235 26/02/2018 CRIS ARMONIE SRL-D 4Living empowering health
HEALTH STORE

17 M 2018 01236 26/02/2018 Omikron Italia OMK2

18 M 2018 01237 26/02/2018 Omikron Italia NEUKRON OFTA

19 M 2018 01238 26/02/2018 MIB PRODCOM SRL AROVIT FONDAT 1942

20 M 2018 01239 26/02/2018 CONSTANT IMPORT
INTERNATIONAL SRL

strategist

21 M 2018 01240 26/02/2018 SC INSTITUTUL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA SA

LAPTISOR DE MATCA
INSTITUTUL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ I.C.D.A. 1974
Asociaţia Crescătorilor de Albine
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 01241 26/02/2018 SC INSTITUTUL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA SA

APIFITOFORT

23 M 2018 01242 26/02/2018 SC INSTITUTUL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA SA

APICOMPLEX

24 M 2018 01243 26/02/2018 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS)LIMITED

neo

25 M 2018 01244 26/02/2018 VLAD FLORIN MACOVEI AGROINTELIGENTA

26 M 2018 01245 26/02/2018 MIRON COZMA MIRON COZMA

27 M 2018 01246 26/02/2018 LABORATOIRES GOEMAR SAS OILTOP

28 M 2018 01247 26/02/2018 FISH STORE SRL BONFISH

29 M 2018 01248 26/02/2018 DIMENSION SRL DIMENSION

30 M 2018 01249 26/02/2018 NEPLACE.SRL SOTO

31 M 2018 01250 26/02/2018 MADALINA NICOLAI EPIQ

32 M 2018 01251 26/02/2018 ELENA ANDREIANU LOOPER

33 M 2018 01252 26/02/2018 ALEXANDRU-SERGIU
ALMASAN

aB ARUBAN BUILDING HOTEL
& LIFESTYLE

34 M 2018 01253 26/02/2018 Chapter 4 Corp. DBA Supreme Supreme

35 M 2018 01254 26/02/2018 PAUL COSMOVICI Bine nu este suficient

36 M 2018 01255 26/02/2018 S.C.N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

MATEI

37 M 2018 01256 26/02/2018 S.C.N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

m

38 M 2018 01257 26/02/2018 S.C.N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

matei pizza

39 M 2018 01258 26/02/2018 S.C.N.Y.R. GEORGIANA TRADE
S.R.L.

Simigerie matei Patiserie

40 M 2018 01259 26/02/2018 AVINCIS VINURI S.R.L.

41 M 2018 01260 26/02/2018 ALMERA INTERNATIONAL
S.R.L.

infinit de bun

42 M 2018 01261 26/02/2018 AMARINO S.R.L. PARADIS VACANȚE DE VIS

43 M 2018 01262 26/02/2018 ALEXANDRA MOCANU DESCHIS GASTROBAR
ATELIER

44 M 2018 01263 26/02/2018 MEDIA YOUNG SRL W Walley
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(210) M 2018 01044
(151) 26/02/2018
(732) MOURIS AAD, BD. VOLUNTARI

NR. 85, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ma morris alexander

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18

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

20. Perne.
24. Prosoape, lenjerii de pat și fețe de mese,
cuverturi, huse (lenjerii) și pături pentru pat,
pilote (plăpumi din puf de gâscă), produse textile
și înlocuitori, materiale textile.
25. Halate, papuci de casă, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, pijamale, articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși.
42. Decorațiuni interioare (design interior).

───────

(210) M 2018 01115
(151) 26/02/2018
(732) FUNDAȚIA "COMPETENȚI,

CORECȚI ȘI UTILI - CCU", STR.
PROGRESULUI NR. 134-138,
CORP B, CAMERA 5, PARTER,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CCU

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

clase:

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

───────

(210) M 2018 01116
(151) 26/02/2018
(732) FUNDAȚIA "COMPETENȚI,

CORECȚI ȘI UTILI - CCU", STR.
PROGRESULUI NR. 134-138,
CORP B, CAMERA 5, PARTER,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Fundația Competenți,
Corecți și Utili CCU

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.03.23;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.19; 27.05.22;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
021), albastru (Pantone 072)

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

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

───────
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(210) M 2018 01117
(151) 26/02/2018
(732) FUNDAŢIA "COMPETENŢI,

CORECŢI ŞI UTILI-CCU", STR.
PROGRESULUI NR. 134-138,
CORP B, CAMERA 5, PARTER,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Competenţi, Corecţi şi Utili

(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 01118
(151) 26/02/2018
(732) MIRANO INTERNATIONAL SRL,

STR. PROGRESULUI NR. 90-100,
BL. C11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050696, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INTELECTUALĂ POPESCU
VIRGIL CRISTIAN, ŞOS.
PANTELIMON NR. 286, BL.
41, SC. 3, AP. 103, SECTOR 2,
BUCUREŞTI

(540)

kids mania

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 02.07.23; 02.05.23; 21.01.16

(591) Culori revendicate:roz-Pantone P 59-8
C/RGB 214 31 80, galben-Pantone
7548 U/RGB 255 201 21, verde-
Pantone 368 CP/RGB 124 184 47,
albastru-Pantone 2171 CP/RGB 63 160
214, bleumarin-Pantone 273 C/RGB 36
19 95

(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 01120
(151) 26/02/2018
(732) MIRANO INTERNATIONAL SRL,

STR. PROGRESULUI NR. 90-100,
BL. C11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050696, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INTELECTUALĂ POPESCU
VIRGIL CRISTIAN, ŞOS.
PANTELIMON NR. 286, BL.
41, SC. 3, AP. 103, SECTOR 2,
BUCUREŞTI

(540)

Fun zone

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 21.01.16; 02.05.23

(591) Culori revendicate:roz-Pantone P 59-8
C/RGB 214 31 80, galben-Pantone
7548 U/RGB 255 201 21, verde-
Pantone 368 CP/RGB 124 184 47,
albastru-Pantone 2171 CP/RGB 63 160
214, bleumarin-Pantone 273 C/RGB 36
19 95

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01127
(151) 26/02/2018
(732) ASOCIAŢIA QUASAR, STR. SF.

IOAN NR. 3, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC FÂNTÂNĂ RAUL SORIN &
ASOCIAŢII SRL, STR. 9 MAI NR.
4, BL. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500209

(540)

kotys

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 26.01.04;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis, negru,
alb

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri medicinale, sare de
baie, parfumerie, uleiuri esenţiale.
5. Produse farmaceutice, produse sanitare de
uz medical, substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari, balsamuri de uz medical,
bomboane de uz farmaceutic, ceai medicinal,
ierburi medicinale, infuzii medicinale, produse de
uz medical pentru inhalaţii, tincturi de uz medical,
uleiuri eterice de uz medicinal, unguente de uz
farmaceutic.
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
expandate de cereale, zahăr, miere, propolis
pentru alimentaţia umană, sare, oţet.

31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, fructe şi legume proaspete, seminţe,
plante şi flori naturale.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Administrarea afacerilor, servicii de import-
export, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse, precum şi a produselor
solicitate în clasele 3, 5, 29, 30, 31, 32,
33 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod.

───────

(210) M 2018 01227
(151) 26/02/2018
(732) IOANA BERZA, STR. MARTIN

CRISAN NR. 6D, AP. 1, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

IOLA CENTER DRUMUL
CĂTRE SĂNĂTATE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 02.09.19;
02.07.23; 27.05.08; 27.05.11; 27.05.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────
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(210) M 2018 01228
(151) 26/02/2018
(732) SC PHYLAXIA PHARMAROM

SRL, CALEA MOINEŞTI NR. 34,
JUD. BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

GALISAN BIO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.02
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (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 01229
(151) 26/02/2018
(732) CAB STAR S.R.L., COMUNA

BORS NR. 69A, JUD. BIHOR, SAT
SANTION, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Sc. Cab Star Srl.

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 26.11.01;
26.11.12

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

12. Cabine de dormit pentru autoutilitare,
cuşete de dormit pentru vehicule, paravânturi
(accesorii auto), fuste laterale pentru rezervoare
autocamioane, aparatoare de noroi, piese şi
racorduri, părţi şi accesorii pentru autoutilitare şi
autocamioane.
35. Regruparea la un loc în beneficiul
terţilor a cabinelor de dormit pentru
autoutilitare, cuşetelor de dormit pentru
vehicule, paravânturilor (accesorii auto), fustelor
laterale pentru rezervoare autocamioane,
apărătoarelor de noroi, pieselor şi racordurilor,
părţilor şi accesoriilor pentru autoutilitare
şi autocamioane(exceptând transportul),
permiţând clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en-gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web, agenţii
de import export, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizarea de reclame,
difuzare de anunţuri publicitare, publicitate
online, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, prezentare de produse în scopuri
promoţionale, informaţii comerciale, organizare,
coordonare şi planificare târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial.
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37. Montarea cabinelor de dormit, a
paravânturilor şi a fustelor laterale pentru
rezervoare de autocamioane, servicii de service
pentru repararea şi întreţinerea cabinelor de
dormit, informaţii legate de reparaţii, montare
(instalare) de paravânturi, fuste laterale pentru
rezervoare de autocamioane, de aparatoare
de noroi, piese, racorduri, părţi şi accesorii
pentru autoutilitare şi autocamioane, vopsire
cabine de dormit, servicii de izolare, servicii
de tapiserie, reparaţii de tapiserie, instalare
iluminare interioară-exterioară şi geamuri
laterale rabatabile pentru cabinele de dormit.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
distributie şi livrare de cabine de dormit pentru
autoutilitare, cuşete de dormit pentru vehicule,
paravânturi, fuste laterale pentru rezervoare
autocamioane, apărătoare de noroi, piese şi
racorduri, părti şi accesorii pentru autoutilitare şi
autocamioane.
40. Servicii de vopsire interior exterior cabine de
dormit.
42. Proiectare şi testare de cabine de dormit
pentru autoutilitare şi cuşete de dormit pentru
vehicule, servicii de testare de control al calităţii
pentru cabine şi cuşete de dormit.

───────

(210) M 2018 01230
(151) 26/02/2018
(732) DORINA NEGOITA, STR. ANUL

REVOLUTIONAR 1848 NR. 5, BL.
5, SC. 1, AP. 6, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

GABRIANA INCALTAMINTE
DAMA COPII BARBATI

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (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 01231
(151) 26/02/2018
(732) CAB STAR S.R.L., COMUNA

BORS NR. 69A, JUD. BIHOR, SAT
SANTION, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Cab Star CABINE DE DORMIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 26.11.13

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

clase:
12. Cabine de dormit pentru autoutilitare,
cuşete de dormit pentru vehicule, paravânturi
(accesorii auto), fuste laterale pentru rezervoare
autocamioane, aparatoare de noroi, piese şi
racorduri, părţi şi accesorii pentru autoutilitare şi
autocamioane.
35. Regruparea la un loc în beneficiul
terţilor a cabinelor de dormit pentru
autoutilitare, cuşetelor de dormit pentru
vehicule, paravânturilor (accesorii auto), fustelor
laterale pentru rezervoare autocamioane,
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37. Montarea cabinelor de dormit, a
paravânturilor şi a fustelor laterale pentru
rezervoare de autocamioane, servicii de service
pentru repararea şi întreţinerea cabinelor de
dormit, informaţii legate de reparaţii, montare
(instalare) de paravânturi, fuste laterale pentru
rezervoare de autocamioane, de aparatoare
de noroi, piese, racorduri, părţi şi accesorii
pentru autoutilitare şi autocamioane, vopsire
cabine de dormit, servicii de izolare, servicii
de tapiserie, reparaţii de tapiserie, instalare
iluminare interioară-exterioară şi geamuri
laterale rabatabile pentru cabinele de dormit.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
distributie şi livrare de cabine de dormit pentru
autoutilitare, cuşete de dormit pentru vehicule,
paravânturi, fuste laterale pentru rezervoare
autocamioane, apărătoare de noroi, piese şi
racorduri, părti şi accesorii pentru autoutilitare şi
autocamioane.
40. Servicii de vopsire interior exterior cabine de
dormit.
42. Proiectare şi testare de cabine de dormit
pentru autoutilitare şi cuşete de dormit pentru
vehicule, servicii de testare de control al calităţii
pentru cabine şi cuşete de dormit.

───────

(210) M 2018 01232
(151) 26/02/2018
(732) SC PRAECISIO SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
61, AXELE A-B, STÂLPII 8-9,
ET. 1, CAMERA 17, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
PRAECISIO

VIRTUAL AFFAIRS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

apărătoarelor de noroi, pieselor şi racordurilor,
părţilor şi accesoriilor pentru autoutilitare
şi autocamioane (exceptând transportul),
permiţând clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en-gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web, agenţii
de import export, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizarea de reclame,
difuzare de anunţuri publicitare, publicitate
online, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, prezentare de produse în scopuri
promoţionale, informaţii comerciale, organizare,
coordonare şi planificare târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial.

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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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(210) M 2018 01233
(151) 26/02/2018
(732) SC PRAECISIO SRL, CALEA

RAHOVEI NR. 266-268, CORP
61, AXELE A-B, STÂLPII 8-9,
ET. 1, CAMERA 17, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PRAECISIO VISUAL AFFAIRS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.01.06;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni

sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01234
(151) 26/02/2018
(732) COSTEL VIOREL DAN COCOLOȘ,

STR. ȘCOLII NR. 28, JUD. ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
PUUP

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (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).
43. Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

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).
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(210) M 2018 01235
(151) 26/02/2018
(732) CRIS ARMONIE SRL-D, COMUNA

CĂLINEȘTI NR. 210, JUD. ARGEȘ,
SAT CIOCĂNEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

4Living empowering
health HEALTH STORE

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 26.01.06;
27.07.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, maro, bej, alb
(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.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2018 01236
(151) 26/02/2018
(732) Omikron Italia, VIALE BRUNO

BUOZZI NR. 5, , ROMA, 00197,
ITALIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. C.A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
OMK2

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

5. Produse farmaceutice, preparate medicale
și veterinare, produse sanitare de uz medical,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
copii, suplimente dietetice pentru oameni, loțiuni
pentru curățarea ochilor (collyrium), soluții pentru
ochi, preparate oftalmice.

───────

(210) M 2018 01237
(151) 26/02/2018
(732) Omikron Italia, VIALE BRUNO

BUOZZI NR. 5, , ROMA, 00197,
ITALIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. C.A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
NEUKRON OFTA

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

5. Produse farmaceutice, preparate medicale
și veterinare, produse sanitare de uz medical,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
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uz medical sau veterinar, alimente pentru
copii, suplimente dietetice pentru oameni, loțiuni
pentru curățarea ochilor (collyrium), soluții pentru
ochi, preparate oftalmice.

───────

(210) M 2018 01238
(151) 26/02/2018
(732) MIB PRODCOM SRL, STR.

TEODOR MIHALI NR. 39-43,
SPAȚIUL COMERCIAL 1, PARTER,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400591, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.
12, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, ROMANIA

(540)

AROVIT FONDAT 1942

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
11.01.02; 27.05.11; 26.01.16; 26.01.18;
29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01239
(151) 26/02/2018
(732) CONSTANT IMPORT

INTERNATIONAL SRL, STR.
PĂDURII NR. 7, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA 1, BL. A7,
SC. 1, ET. 1, AP. 102, CAMERA
1, JUD. ILFOV, ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)

strategist

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02

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

28. Undițe, lansete de pescuit, mulinetă pentru
pescuit, ace de pescuit, huse pentru undițe de
pescuit, senzori pentru pescuit, fir textil pentru
pescuit, mincioc, suport pentru pescuit.

───────
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(210) M 2018 01240
(151) 26/02/2018
(732) SC INSTITUTUL DE CERCETARE

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURA SA , BDUL
FICUSULUI NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, 013975,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LAPTISOR DE MATCA
INSTITUTUL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURĂ
I.C.D.A. 1974 Asociaţia
Crescătorilor de Albine

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 26.05.15;
27.05.01; 27.05.02

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 01241
(151) 26/02/2018
(732) SC INSTITUTUL DE CERCETARE

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURA SA , BDUL
FICUSULUI NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, 013975,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
APIFITOFORT

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar.

35. Publicitate.
───────

(210) M 2018 01242
(151) 26/02/2018
(732) SC INSTITUTUL DE CERCETARE

DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURA SA , BDUL
FICUSULUI NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, 013975,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
APICOMPLEX

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 01243
(151) 26/02/2018
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS)LIMITED, GLOBE
HOUSE 4 TEMPLE PLACE, WC2R
2PG LONDRA, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
ET. 3, BIROU 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)

neo

(531) Clasificare Viena: 10.01.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
toate în scopul de a fi încălzite, dar nu arse,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/02/2018

articole pentru fumători, dispozitive electronice si
componentele sale în scopul de a încălzi tutunul.

───────

(210) M 2018 01244
(151) 26/02/2018
(732) VLAD FLORIN MACOVEI, STR.

CRINILOR NR. 120, JUDEŢUL
ILFOV, SAT MERII PETCHII
(COMUNA NUCI), ILFOV,
ROMANIA

(540)
AGROINTELIGENTA

(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 artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2018 01245
(151) 26/02/2018
(732) MIRON COZMA, STR. CPT. DINU

PESTRITU NR. 1, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
MIRON COZMA

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

16. Cărţi, reviste (tipărituri).
35. Servicii de promovare în domeniul de artă,
proză, film, poezii, politic, social, servicii de
reclamă publicitară, comercială în domeniul
sportului şi turismului.
38. Servicii de presă şi mass media, emisiuni
televizate, transmiteri de mesaje on-line.
41. Producţie cinematografică (film), publicare
de cărţi.
45. Servicii sociale.

SAS, PARC TECHNOPOLITAIN
ATALANTE CS 41908, SAINT
MALO, 35435, FRANȚA

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

(540)
OILTOP

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

1. Îngrăşăminte, produse pentru reglarea
creşterii plantelor, biostimulatori, bionutrienţi,
produse biologice agricole, produse/preparate
chimice pentru fabricarea de produse
farmaceutice, de produse agrochimice şi/sau
produse biologice agricole, produse/preparate
chimice pentru fabricarea amestecurilor pentru
aplicaţii de utilizare finală în agricultură,
horticultură, silvicultură, pentru gazon şi îngrijire
ornamentală, şi/sau casă şi grădină.

───────

(210) M 2018 01247
(151) 26/02/2018
(732) FISH STORE SRL, STR. I.G.DUCA

NR. 39, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900697,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BONFISH

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

43. Restaurante (servirea mesei).
───────

───────

(210) M 2018 01246
(151) 26/02/2018
(732) LABORATOIRES GOEMAR
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(210) M 2018 01248
(151) 26/02/2018
(732) DIMENSION SRL, JUD. BACĂU,

MAGURA, BACĂU, ROMANIA
(540)

DIMENSION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Canapele, taburete, mobilă și mobilier.

───────

(210) M 2018 01249
(151) 26/02/2018
(732) NEPLACE.SRL, STR. IACOB

NEGRUZZI NR. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SOTO

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

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01250
(151) 26/02/2018
(732) MADALINA NICOLAI, STR.

PRIMĂVERII NR. 1, BL. L1, AP. 4.4,
JUD. ILFOV, SAT ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)
EPIQ

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

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

───────

(210) M 2018 01251
(151) 26/02/2018
(732) ELENA ANDREIANU, STR. COL.

C-TIN MARINESCU NR. 5, BL. V70,
SC. 1, AP. 14, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LOOPER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.04; 04.05.03; 04.05.21

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2018 01252
(151) 26/02/2018
(732) ALEXANDRU-SERGIU ALMASAN,

STR. LT. COL. CONSTANTIN
MARINESCU NR. 5, BL. V70,
SC. 1, AP. 14, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

aB ARUBAN BUILDING
HOTEL & LIFESTYLE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22

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

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

(210) M 2018 01253
(151) 26/02/2018
(732) Chapter 4 Corp. DBA Supreme,

121 WOOSTER STREET. 2F, NEW
YORK, NY 10012, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

Supreme

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte,
şi anume, cămăşi, tricouri, bluze cu mânecă
lungă, bluze de corp, hanorace, bluze de rugby,
jerseuri, cămăşi tip rochie, blugi denim, hanorace
cu glugă, costume de trenning, costume pentru
zăpadă, costume de ski, hanorace, cardigane,
pantaloni, jachete de blugi, pantaloni sport, cu
buzunare (tip cargo), pantaloni scurţi, boxeri,
bluze (top-uri), bluze fără mâneci, bluze de
trenning, jachete de trenning, pantaloni scurţi
de trenning, pantaloni de trenning, bluzoane,
veste, veste flauşate, pulovere, jachete, geci,
paltoane, costume, malete, jachete reversibile,

jachete rezistente la vânt, jachete cu scut
termic, jachete sport, jachete pentru golf şi
ski, geci, paltoane, pardesie, îmbrăcăminte
pentru înot, îmbrăcăminte pentru plajă, viziere,
bentiţe, protecţii pentru urechi, lenjerie de corp
termică, lenjerie de corp lungă, lenjerie de
corp, şepci, pălării, căciuli, eşarfe, bandane,
curele, cravate, halate, mănuşi, cizme, costume
de ploaie, încălţăminte, pantofi şi încălţăminte
sport, articole de îmbrăcăminte pentru femei,
copii şi sugari, şi anume, cămăşi, tricouri, bluze
cu mânecă lungă, cămăşi de corp, jerseuri,
cămăşi tip rochie, blugi denim, bluzoane cu
glugă, şaluri, costume de trening, hanorace,
cardigane, pantaloni, jachete de blugi, pantaloni
scurţi, bluze (top-uri), bluze fără mâneci, bluze
de trenning, jachete de trenning, pantaloni scurţi
de trenning, pantaloni de trenning, jachete,
veste, pulovere, trenning-uri, haini, geci, jachete
reversibile, jachete rezistente la vânt, jachete
cu scut termic, jachete sport, jachete pentru
golf şi ski, geci, paltoane, pelerine, articole
de înot, îmbrăcăminte pentru plajă, vizoare,
bentiţe, protecţii pentru urechi, lenjerie de corp
termică, lenjerie de corp lungă, lenjerie de corp,
şepci, pălării, articole pentru acoperirea capului,
fulare, bandane, curele, pijamale şi articole de
noapte, mănuşi, cizme, articole pentru ploaie,
încălţăminte, pantofi şi încălţăminte sport, rochii,
fuste, bluze, halate, tricouri cu guler pentru
copii şi sugari, tricouri tip rugby pentru copii şi
sugari, costume de zăpadă pentru copii şi sugari,
pantaloni sport, cu buzunare (tip cargo), pentru
copii şi sugari, costume de corp pentru copii.

───────

(210) M 2018 01254
(151) 26/02/2018
(732) PAUL COSMOVICI, STR. ION

NEGULICI NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Bine nu este suficient

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în domeniul medical, servicii de
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───────

(210) M 2018 01255
(151) 26/02/2018
(732) S.C.N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., BD-UL 1 DECEMBRIE
1918 NR. 21, BL. 11, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CRISTINA TICU JIANU , BD.
DIMITRIE CANTEMIR NR. 4,
BL. 3C, SC. A, AP. 3, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040242,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MATEI

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi

evidenţă a dosarelor şi fişelor privind istoricul
medical personal (lucrări de birou), administrare
de planuri de servicii medicale preplătite,
compilare de statistici privind utilizarea
serviciilor medicale, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, servicii de vânzare
cu ridicata şi amănuntul a aparatelor şi
instrumentelor medicale, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecţiunile medicale, conducerea şi
administrarea afacerilor comerciale, servicii de
informare a consumatorilor, lucrări de birou.
41. Organizare de coferinţe, expoziţii şi
concursuri cu scop cultural şi educativ, realizare
coordonare şi organizare de coferinţe, congrese
şi simpozioane cu scop cultural şi educativ,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, publicitate de texte medicale, consiliere
în materie de pregătire medicală (instruire),
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
medical, realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, proiectare de filme cinematografice
în scopuri medicale, servicii de instruire în
domeniul medical, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, publicare de
lucrări ştiinţifice privind tehnologia medicală,
organizare de conferinţe şi simpozioane în
domeniul medical (instruire), servicii de instruire
în domeniul tulburărilor medicale şi tratamentelor
aferente, servicii educative pentru adulţi în
domeniul medicinei, instruire şi pregătire în
domeniul medical, organizare de seminarii şi
congrese în domeniul medicinii, publicare de
jurnale, cărţi şi manuale în domeniul medicine,
servicii educative şi de instruire, furnizare de
informaţii cu privire la prevenirea diferitelor boli
(instruire).
42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
cercetare medicală, servicii nemedicale de
imagistică cu ultrasunete, investigaţii ştiinţifice
în scopuri medicale, servicii de cercetare
medicală şi farmaceutică, stocare electronică
de de date privind dosare medicale, cercetare
ştiinţifică în scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
Proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică şi cercetare
medicală, analiza serului uman pentru cercetări
medicale, analiza ţesuturilor umane pentru
cercetări medicale, furnizarea de informaţii
despre cercetarea ştiinţifică şi medicală în
domeniul farmaceutic şi al studiilor clinice,
cercetare ştiinţifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale şi servicii conexe activităţii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni

sau animale, servicii farmaceutice, servicii de
consultanţă în vederea pierderii în greutate,
consultanţă privind îngrijirea sănătăţii, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza ţesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea şi conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afecţiunilor pielii, testare genetică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitaliceşti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculară cu laser, asistenţă medicală, servicii
medicale şi pentru sănătate referitoare la ADN,
genetică şi testarea genetică, consultanţă privind
asistenţa medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi, depistare medicală
(screening) referitoare la cord, servicii de
analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei.
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comestibile (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă (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).
43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01256
(151) 26/02/2018
(732) S.C.N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., BD-UL 1 DECEMBRIE
1918 NR. 21, BL. 11, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CRISTINA TICU JIANU , BD.
DIMITRIE CANTEMIR NR. 4,
BL. 3C, SC. A, AP. 3, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040242,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

m

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:crem, maro

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă (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).
43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 01257
(151) 26/02/2018
(732) S.C.N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., BD-UL 1 DECEMBRIE
1918 NR. 21, BL. 11, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CRISTINA TICU JIANU , BD.
DIMITRIE CANTEMIR NR. 4,
BL. 3C, SC. A, AP. 3, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040242,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

matei pizza

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă (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).

43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01258
(151) 26/02/2018
(732) S.C.N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., BD-UL 1 DECEMBRIE
1918 NR. 21, BL. 11, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CRISTINA TICU JIANU , BD.
DIMITRIE CANTEMIR NR. 4,
BL. 3C, SC. A, AP. 3, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040242,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Simigerie matei Patiserie

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 07.01.17; 07.01.25

(591) Culori revendicate:crem, maro, bej,
galben

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă (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).
43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01259
(151) 26/02/2018
(732) AVINCIS VINURI S.R.L., STR.

DR. GRIGORE ROMNICEANU
NR. 15, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.16; 02.01.30;
26.13.25

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
non-alcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

(210) M 2018 01260
(151) 26/02/2018
(732) ALMERA INTERNATIONAL

S.R.L., STR. BRĂILEI NR.68,
BL.BR3,AP.192, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

infinit de bun

(531) Clasificare Viena: 11.01.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro, maro închis,
maro deschis

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

29. Lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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───────

(210) M 2018 01261
(151) 26/02/2018
(732) AMARINO S.R.L., STR. DUILIU

ZAMFIRESCU NR. 47A, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

PARADIS VACANȚE DE VIS

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 06.01.04;
26.04.09; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, portocaliu, magenta, violet,
bleu, turcoaz

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

35. Servicii de vânzare de proprietăți imobiliare.
36. Servicii imobiliare, închiriere de proprietăți
imobiliare, închiriere de spații comerciale
(servicii imobiliare).
39. Organizare de călătorii, închiriere de
mijloace de locomoție terestră, acvatică și
aeriană, închiriere de ambarcațiuni, închiriere de
baloane dirijabile.
41. Furnizare de servicii specifice parcurilor de
distracții, organizarea de activități recreative.
43. Furnizare de servicii de cazare temporară,
servicii de rezervări hoteliere, servicii hoteliere,
furnizare de informații privind cazarea
temporară, închiriere de săli de conferințe,
închiriere de săli pentru evenimente sociale
(spațiu), furnizarea de alimente și băuturi în
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2018 01262
(151) 26/02/2018
(732) ALEXANDRA MOCANU, STR.

EMIL GÂRLEANU NR. 11, BL.
A8, SC. 2, AP. 34, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

DESCHIS
GASTROBAR ATELIER

(531) Clasificare Viena: 26.07.25; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.25

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

43. Servicii de alimentaţie publică, restaurant,
bistro, cafenea, bar, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare).

───────
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(210) M 2018 01263
(151) 26/02/2018
(732) MEDIA YOUNG SRL, STR. CALEA

BACIULUI NR. 47, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

W Walley

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.16;
26.01.18; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate.

───────



             E R A T Ă

         Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
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