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Cereri Mărci publicate în 06/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01264 27/02/2018 MEN WITH STYLE SRL Men with style • Friends don't let

friends wear bad outfits •

2 M 2018 01265 27/02/2018 FERENC TONI KISS THE PLANNER THE PLANNER

3 M 2018 01268 27/02/2018 ROMAERO S.A. RO-MRO

4 M 2018 01269 27/02/2018 S.C. SMART TOURS S.R.L. SMART TOURS TM

5 M 2018 01270 27/02/2018 S.C. CEGA GPL S.R.L. rbc poftă bună

6 M 2018 01271 27/02/2018 S.C. TRADOX FAST TRADOX

7 M 2018 01272 27/02/2018 DANA ADRIANA LUPŞA
TĂTARU

Happy Moms

8 M 2018 01273 27/02/2018 EVGHENII SOLOVIOV STELLA ROSA

9 M 2018 01274 27/02/2018 PREMIER FITNESS S.R.L. i body

10 M 2018 01275 27/02/2018 PREMIER FITNESS S.R.L. i body GET THE BODY YOU
DESERVE

11 M 2018 01276 27/02/2018 ANE MARIE MAGAZINE SRL CINAŞ Restaurant pizza

12 M 2018 01277 27/02/2018 VEER SPORT SRL WH

13 M 2018 01278 27/02/2018 TEODORA-GEORGIANA PASAT LET'S STYLE!

14 M 2018 01280 27/02/2018 CLAUDIA-MONICA ALIONESCU ANNABELLA

15 M 2018 01282 27/02/2018 PENGUIN LAB SRL Sweetology

16 M 2018 01283 27/02/2018 SC LAZAR GROUP PROD SRL Brainia

17 M 2018 01285 27/02/2018 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

CoffereX

18 M 2018 01286 27/02/2018 SC URBAN BUILDING SRL URBAN BUILDING

19 M 2018 01287 27/02/2018 ALINA MAGNET noCUTbrows

20 M 2018 01288 27/02/2018 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

JellyreX

21 M 2018 01289 27/02/2018 ROSEHOME GIFT SRL ROSEHOME HORECA RETRO
SHOP

22 M 2018 01290 27/02/2018 MIHAI-DANIEL DRAGUT Bookjobs

23 M 2018 01291 27/02/2018 FERAS HALAK
MUSTAFA BATGI

TAXI GUM

24 M 2018 01293 27/02/2018 CRISTAXI SERVICE SRL COMPANIA DE TAXIMETRIE
CRISTAXI SERVICE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 01294 27/02/2018 CRISTAXI SERVICE SRL CONFORT TAXI

26 M 2018 01295 27/02/2018 SC DELV SRL DELV

27 M 2018 01296 27/02/2018 MAUR SA MAUR O perspectivă solida

28 M 2018 01297 27/02/2018 FLORICA FILIP Amer Glass

29 M 2018 01298 27/02/2018 ASOCIAŢIA PLATFORMA
ROMANIA 100

PLATFORMA ROMÂNIA 100

30 M 2018 01301 27/02/2018 ADRIAN AUREL CHIRIȚOIU CAMPANIA

31 M 2018 01302 27/02/2018 Euroexpo Fairs SRL YOUNG CHEF

32 M 2018 01303 27/02/2018 KOCAKLI MUHAMMED FATIH FIRAT Lingerie

33 M 2018 01304 27/02/2018 KOCAKLI MUHAMMED FATIH ER and DO Lingerie

34 M 2018 01305 27/02/2018 KOCAKLI MUHAMMED FATIH ROJ Lingerie

35 M 2018 01306 27/02/2018 SC DOLY SRL DOLY



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/02/2018

(210) M 2018 01264
(151) 27/02/2018
(732) MEN WITH STYLE SRL, STR.

INTRAREA ZIMBRULUI NR.
10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Men with style • Friends don't
let friends wear bad outfits •

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

clase:
14. Bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, genți de voiaj și de
transport.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(210) M 2018 01265
(151) 27/02/2018
(732) FERENC TONI KISS,

BULEVARDUL IULIU MANIU NR.
52-72, BL. 4, SC. C, ET. 2, AP.
90, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE PLANNER THE PLANNER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 14.05.01; 14.05.03; 14.05.15

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, agenţii de publicitate,
publicitate prin poştă, actualizarea materialelor
publicitare, distribuirea materialelor publicitare,
închirierea spaţiilor publicitare, managementul
afacerilor pentru artişti, agentii pentru informaţii
comerciale, servicii de asistenţă de management
comercial şi administrarea intreprinderilor
industriale, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
publicitate prin corespondenţă directă,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, servicii de structurare
în scop publicitar, servicii de consiliere pentru
managementul afacerilor, marketing, cercetare
de marketing, studii de marketing, publicitate
online pe o reţea de computere, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate în aer liber,
producţia de clipuri publicitare, relaţii publice,
publicarea textelor publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea textelor publicitare,
publicitate radio, reclame radio, închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare, distribuirea eşantioanelor, servicii
de telemarketing, publicitate televizată, reclame
televizate, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, organizare
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizare şi coordonare de evenimente
promoţionale de marketing pentru terţi,
organizare şi coordonare de evenimente de
marketing, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
promovare de competiţii şi evenimente sportive,
campanii de marketing, estimări pentru
marketing, consultanţă în marketing, publicitate
şi marketing, marketing de produse, asistenţă
în marketing, marketing pe internet, consultanţă
în marketing comercial, analiza tendinţelor
de marketing, servicii de marketing direct,
consultanţă profesională în marketing, servicii de
agenţie de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, întocmire de planuri de marketing,
planificare de strategii de marketing, servicii
de publicitate, marketing şi promovare, servicii
de publicitate şi marketing online, producţie
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producţie de înregistrări video în scopuri de
marketing, promovare, publicitate şi marketing
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pentru pagini web online, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin bloguri, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, furnizare de consultanţă
comercială şi marketing în domeniul mediilor
sociale, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing şi publicitare, dezvoltarea şi
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, servicii de publicitate şi de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin mijloacele de mass media, promovare
(publicitate) de concerte, consultanţă privind
promovarea comercială, furnizarea de spaţiu pe
pagini web pentru promovare de produse şi
servicii, intermediere de contracte de publicitate
şi promovare pentru alte persoane, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-şi asocia produsele
şi serviciile cu competiţii sportive, servicii
de promovare, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate prin
bannere, publicitate în cinematografe, publicitate
prin corespondenţă, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, pregătire
şi realizare de planuri şi concepte media şi
de publicitate, organizare şi coordonare de
expoziţii comerciale, servicii de abonamente la
pachete media, servicii de grafică publicitară,
producţie de material publicitar şi anunţuri
publicitare, producţie de înregistrări video în
scopuri publicitare, producţie de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producţie de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producţie de înregistrări video în scopuri de
marketing, producţie de înregistrări de sunet în
scopuri publicitare, producţie şi distribuţie de
reclame la radio şi la televiziune, concepere
de broşuri publicitare, publicarea de broşuri
publicitare, distribuirea de broşuri promoţionale,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, distribuire
de reclame şi material publicitar (pliante, broşuri,
foi volante şi mostre), organizarea de concursuri
în scopuri publicitare, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale, organizarea de expoziţii
în scopuri publicitare, cordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, furnizarea servicilor
de amuzament, organizarea şi susţinerea
concertelor, organizarea şi sustinerea
conferintelor, organizarea şi susţinerea

congreselor, organizarea şi susţinerea
seminariilor, organizarea şi susţinerea
simpozioanelor, organizarea concursurilor
de frumuseţe, rezervarea locurilor pentru
spectacole, organizarea de competiţii (educaţie
sau amuzament), organizarea competiţiilor
sportive, servicii de amuzament, organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale, închirierea de proiectoare şi
accesorii de film, organizarea balurilor,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), planificarea petrecerilor (distracţii),
prezentarea de reprezentaţii, fotografie,
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online, producerea de programe de radio şi
televiziune, închirierea aparatelor de înregistrare
video, servicii de înregistrare în studio,
furnizarea articolelor de recreere, închirierea
echipamentului audio, închirierea camerelor
de filmat, închirierea dispozitivelor de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri
de televiziune, închirierea proiectoarelor şi
accesoriilor de film, închierea de decoruri,
închirierea de înregistrări de sunete, producţia
de spectacole, înregistrare video, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
automobilistice (divertisment), organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
organizare de evenimente educative, organizare
de evenimente pentru divertisment, angajare
de artişti scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, organizare
de evenimente de divertisment cosplay,
organizare şi coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizarea de evenimente culturale şi artistice,
servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, servicii de rezervare de
bilete şi locuri la evenimente de divertisment,
servicii de rezervare de bilete şi locuri la
evenimente sportive, servicii de rezervare de
bilete şi locuri la evenimente culturale, servicii
de rezervare de bilete şi locuri la evenimente
recreative şi de petrecere a timpului liber,
servicii de rezervare şi vânzare de bilete
pentru evenimente (de divertisment), servicii de
instruire în materie de marketing în comerţul
cu amănuntul, organizare şi coordonare de
concerte, servicii de rezervare de bilete şi
locuri la concerte muzicale, prezentare de
concerte, consultanţă referitoare la planificare
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de petreceri, planificare de conferinţe cu scopuri
educative, planificare de prelegeri în scopuri
educaţionale, planificare de seminare în scopuri
educaţionale, planificare şi coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de recepţii
(divertisment), planificarea de spectacole,
planificarea programelor de radio şi de
televiziune, organizare de divertisment pentru
nunţi, organizare de petreceri, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naştere,
furnizare de spaţii pentru petrecerea timpului
liber şi recreere, organizare şi coordonare
de competiţii, organizare şi coordonare de
baluri, organizare şi coordonare de prelegeri,
organizare şi coordonare de jocuri, organizare şi
coordonare de cursuri, organizare şi coordonare
de activităţi culturale, organizare şi coordonare
de competiţii sportive, realizare, coordonare şi
organizare de conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de congrese, organizare şi
coordonare de activităţi de divertisment,
organizare şi coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de festivaluri,
organizare de gale, organizare de spectacole,
organizare de divertisment muzical, organizarea
de concursuri de frumuseţe (divertisment),
organizare de concerte de muzica pop,
organizare de serbări în scopuri educative,
organizarea de jocuri cu participarea publicului,
organizarea şi conducerea de workshop-uri,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de concerte, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de congrese, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregătirea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregatirea, coordonarea şi organizarea
de conferinţe, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de ateliere de lucru (instruire),
închiriere de costume (teatru sau baluri
mascate), producţie de filme în scopuri de
divertisment, producţie de înregistrări educative
audio şi video, producţie de înregistrări sonore
şi/sau video, producţie audio, video, multimedia
şi fotografie, servicii de editare în procesul de
post-producţie a muzicii, a materialelor video şi
a filmelor, publicare de cataloage, publicare de
broşuri.

───────

(210) M 2018 01268
(151) 27/02/2018
(732) ROMAERO S.A., BD-UL

FICUSULUI NR. 44, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, 031975,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RO-MRO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.15; 26.11.21; 18.05.01;
18.05.03

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(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 automare de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, 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, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13. Arme de foc, muniţii şi proiectile, explozivi,
focuri de artificii.

───────
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(210) M 2018 01269
(151) 27/02/2018
(732) S.C. SMART TOURS S.R.L., STR.

MURESENILOR NR. 28, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 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)

SMART TOURS TM

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.09

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

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

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).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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 01270
(151) 27/02/2018
(732) S.C. CEGA GPL S.R.L., SAT

I.L. CARAGIALE, COMUNA
I.L.CARAGIALE, STR. PRINCIPALA
NR. 695, CLADIREA C1,
DÂMBOVIŢA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

rbc poftă bună

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 27.05.11

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

(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).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01271
(151) 27/02/2018
(732) S.C. TRADOX FAST, STR.

CARPATILOR NR. 44, BL. B2,
AP.31, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)
TRADOX

(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 01272
(151) 27/02/2018
(732) DANA ADRIANA LUPŞA TĂTARU,

STR. CAPRIOAREI NR. 8,
JUDEŢUL BRAŞOV, SACELE,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)
Happy Moms

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

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).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie pentru

întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01273
(151) 27/02/2018
(732) EVGHENII SOLOVIOV, COMUNA

MOŞNA, SAT MOŞNA, BL. A1,
SC. A, ET. 1, AP. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

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

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

(210) M 2018 01274
(151) 27/02/2018
(732) PREMIER FITNESS S.R.L., SAT.

SITA BUZĂULUI, COMUNA SITA
BUZĂULUI, NR. 243, CAMERA
NR. 2, JUDEŢUL COVASNA, SITA
BUZĂULUI, COVASNA, ROMANIA

(740) SC FRISCH & PARTNERS SRL ,
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915, ROMANIA

(540)

i body

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.11

(591) Culori revendicate:albastru, alb

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
inclusiv articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01275
(151) 27/02/2018
(732) PREMIER FITNESS S.R.L., SAT.

SITA BUZĂULUI, COMUNA SITA
BUZĂULUI, NR. 243, CAMERA
NR. 2, JUDEŢUL COVASNA, SITA
BUZĂULUI, COVASNA, ROMANIA

(740) SC FRISCH & PARTNERS SRL ,
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915, ROMANIA

(540)

i body GET THE
BODY YOU DESERVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 27.05.11; 27.05.06

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
inclusiv articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01276
(151) 27/02/2018
(732) ANE MARIE MAGAZINE SRL,

BULEVARDUL BUCUREŞTII NOI
NR. 20-28, PARTER, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CINAŞ Restaurant pizza

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 11.01.03

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

43. Restaurante.
───────

(210) M 2018 01277
(151) 27/02/2018
(732) VEER SPORT SRL, STR. EROU

GHEORGHE PANA NR. 10
C, CAMERA 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22

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

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

───────
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(210) M 2018 01278
(151) 27/02/2018
(732) TEODORA-GEORGIANA PASAT,

STR. TURBINEI NR. 16, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LET'S STYLE!

(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 01280
(151) 27/02/2018
(732) CLAUDIA-MONICA ALIONESCU,

STR. CASTAULUI NR. 39,
JUDEŢUL HUNEDOARA,
ORASTIE, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

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

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

───────

(210) M 2018 01282
(151) 27/02/2018
(732) PENGUIN LAB SRL, STR.

MIRASLAU NR. 22, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Sweetology

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de

melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), gheaţă (apă îngheţată).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01283
(151) 27/02/2018
(732) SC LAZAR GROUP PROD SRL,

STR. LT. PETRE LINTEŞ NR.
4, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
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)
Brainia

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

32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2018 01285
(151) 27/02/2018
(732) FERAS HALAK, SOS. COLENTINA

NR. 83, BL. 85, SC. C, AP.
107, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MUSTAFA BATGI, STR. AVRAM
IANCU NR. 9, JUD. ILFOV, SAT
DOBROIEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
CoffereX

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

30. Bomboane (dropsuri).
───────

ANNABELLA
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(210) M 2018 01286
(151) 27/02/2018
(732) SC URBAN BUILDING SRL, JUD.

BACĂU, COMUNA SAUCESTI,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

URBAN BUILDING

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.04

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

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

───────

(210) M 2018 01287
(151) 27/02/2018
(732) ALINA MAGNET, CALEA

MOŞILOR NR. 264, BL. 10,
SC. B, ET. 6, AP. 48, SECTOR
2,, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
noCUTbrows

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

───────

(210) M 2018 01288
(151) 27/02/2018
(732) FERAS HALAK, SOS. COLENTINA

NR. 83, BL. 85, SC. C, AP.
107, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MUSTAFA BATGI, STR. AVRAM
IANCU NR. 9, JUD. ILFOV, SAT
DOBROIEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
JellyreX

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

30. Jeleuri (dulciuri), bomboane moi, caramele
(bomboane).

───────

(210) M 2018 01289
(151) 27/02/2018
(732) ROSEHOME GIFT SRL, STR.

NUVELEI NR. 33, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ROSEHOME HORECA
RETRO SHOP

(531) Clasificare Viena: 05.05.03; 05.05.20;
05.03.13; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.02

(591) Culori revendicate:ocru (Pantone 7515)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Regruparea în avantajul terţilor a unei
varietăți de produse (cu excepția transportului)
permițând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putând fi furnizate
de magazine de vânzare cu amănuntul, de
magazine en-gros, de distribuitoare automate,
prin cataloage de comandă sau prin mijloace
electronice, de exemplu, prin intermediul site-
urilor web sau a programelor de televiziune
pentru cumpărături.

───────

(210) M 2018 01290
(151) 27/02/2018
(732) MIHAI-DANIEL DRAGUT, BLD.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
3, JUD. MEHEDINȚI, DROBETA
TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI,
ROMANIA

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

(540)

Bookjobs

(531) Clasificare Viena: 26.05.04; 26.04.03;
26.04.09; 26.07.25; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
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 01291
(151) 27/02/2018
(732) FERAS HALAK, SOS. COLENTINA

NR. 83, BL. 85, SC. C, AP.
107, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MUSTAFA BATGI, STR. AVRAM
IANCU NR. 9, JUD. ILFOV, SAT
DOBROIEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
TAXI GUM

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

30. Gumă de mestecat, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată.

───────

(210) M 2018 01293
(151) 27/02/2018
(732) CRISTAXI SERVICE SRL, STR.

BÂRSĂNEŞTI, NR.23, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

COMPANIA DE TAXIMETRIE
CRISTAXI SERVICE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.01.16; 18.01.23; 13.01.16

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

clase:
38. Telecomunicaţii, servicii de dispecerat taxi.

───────

(210) M 2018 01294
(151) 27/02/2018
(732) CRISTAXI SERVICE SRL, STR.

BÂRSĂNEŞTI, NR.23, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

CONFORT TAXI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 18.01.23

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

clase:
38. Telecomunicaţii, servicii de dispecerat taxi.

───────

(210) M 2018 01295
(151) 27/02/2018
(732) SC DELV SRL, STR. PANTELIMON

HALIPA NR. 13B, JUD. IAŞI, IAŞI,
700661, IAȘI, ROMANIA

(540)
DELV

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

44. Servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
planificare de tratamente medicale, efectuarea
examenelor medicale, informaţii medicale,
controale medicale, servicii medicale, consulţatii
medicale, servicii de îngrijiri medicale, furnizare
de servicii medicale, emiterea de rapoarte
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii medicale de
staţiuni balneare, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale şi de sănătate,
servicii medicale de evaluare a sănătăţii, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
afecţiunilor corpului omenesc, servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză), servicii de
clinici medicale şi de sănătate, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul bolilor, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici şi spitale.

───────
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(210) M 2018 01296
(151) 27/02/2018
(732) MAUR SA, STR. MĂTĂSARI NR.

12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.13.25; 20.05.25; 14.01.01

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

clase:
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr, pastă de dinţi. (Solicităm protecţie
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, 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).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablori, plută,
stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic. (Solicităm

protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
24. Ţesături şi înlocuitori de produse textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă. (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).

(210) M 2018 01297
(151) 27/02/2018
(732) FLORICA FILIP, STR. REŞIŢA NR.

10, COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS, JUD. ILFOV, ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)

Amer Glass

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.16

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

MAUR O perspectiv solida

───────

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii 
incluseîn această clasă conform clasificării de 
la Nisa).

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de 
import-export, regruparea în avantajul 
terţilor adiverselor produse, în mod special 
a  celor solicitate  în  clasele  2,  3,  11,  20,  24 
(exceptând transportul),  permiţând 
consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod prin
magazine en gross sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul caselor de comenzi
şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
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21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
export, regruparea la un loc în avantajul terţilor
a produselor solicitate în clasa 21 (exceptând
transportul), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, prin intermediul site-uri
web, prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

───────

(210) M 2018 01298
(151) 27/02/2018
(732) ASOCIAŢIA PLATFORMA

ROMANIA 100, CALEA MOŞILOR
NR. 21, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
030141, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PLATFORMA ROMÂNIA 100

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.02

(591) Culori revendicate:albastru-Pantone
2728C

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

41. Educaţie.
───────

(210) M 2018 01301
(151) 27/02/2018
(732) ADRIAN AUREL CHIRIȚOIU,

CALEA FERENTARI NR. 23,
BL. 129B, SC. 3, ET. 4, AP.
81, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CAMPANIA

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 26.01.16;
26.11.11; 26.13.01; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină 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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2018 01302
(151) 27/02/2018
(732) Euroexpo Fairs SRL, BDUL

EXPOZIȚIEI, NR.7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

YOUNG CHEF

(531) Clasificare Viena: 09.07.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Organizarea de competiții și concursuri în
scop promoțional, organizarea de evenimente
în scop promoțional, demonstrații cu produse,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, intermedieri de promoții de
vânzare, distribuirea de materiale promoționale,
distribuirea de eșantioane, servicii de publicitate,
cercetare și servicii de marketing, organizarea
de târguri și expoziții în scopuri comerciale
și publicitare, efectuarea de studii de piață
și sondaje de opinie, intermediere de achiziții
de produse și servicii pentru alte afaceri,
administrarea comercială a licențierii produselor
și serviciilor pentru alte companii.
41. Organizarea de competiții și concursuri
în scop educațional și de divertisment,
organizarea de evenimente în scop educațional
și de divertisment, prezentarea de reprezentații
live, organizarea de târguri și expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, producţia,
prezentarea şi distribuirea de opere şi materiale
audio şi video, furnizarea de publicaţii electronice
on-line nedescărcabile, furnizarea de site-uri

web de divertisment, publicarea de reviste
online.

───────

(210) M 2018 01303
(151) 27/02/2018
(732) KOCAKLI MUHAMMED FATIH,

PIAŢA ALBA IULIA NR. 6, BL. I
5, SC. B, ET. 3, AP. 36, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 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)
FIRAT Lingerie

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

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

───────

(210) M 2018 01304
(151) 27/02/2018
(732) KOCAKLI MUHAMMED FATIH,

PIAŢA ALBA IULIA NR. 6, BL. I
5, SC. B, ET. 3, AP. 36, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 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)
ER and DO Lingerie

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/02/2018

(210) M 2018 01305
(151) 27/02/2018
(732) KOCAKLI MUHAMMED FATIH,

PIAŢA ALBA IULIA NR. 6, BL. I
5, SC. B, ET. 3, AP. 36, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 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)

ROJ Lingerie

(531) Clasificare Viena: 01.03.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 01306
(151) 27/02/2018
(732) SC DOLY SRL, STR. PANTELIMON

HALIPA NR. 13B, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, 700661, IAȘI, ROMANIA

(540)
DOLY

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vehicule, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vehicule, servicii de
reprezentanță comercială.
37. Servicii de întreținere a automobilelor,
servicii de reparații de automobile, servicii de
recondiționare automobile, montare parbrize
pentru autovehicule, montare geamuri pentru
autovehicule, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, servicii de reparații și
întreținere de automobile.
40. Servicii de vopsire (vopsirea
autovehiculelor).

───────

42. Inspecții (controale) tehnice de 
automobile, inspecția autovehiculelor 
(controlul tehnic),
respectiv verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice.



ERATĂ

Referitor

PRAECISIO VISUAL AFFAIRS. 

 la  depozitul  M  2018  01232/26.02.2018,  publicat  în  data  de 
05.03.2018, dintr-o  eroare  materială  denumirea  mărcii  a  fost  scrisă  greşit,   
corecta fiind: 


