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Cereri Mărci publicate în 09/07/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04247 02/07/2018 BRISTOW BUSINESS AND

COMMUNICATION RESEARCH
CENTER SRL

Academia Britanică de Afaceri
şi Comunicare; Academia de
Afaceri; AcademiadeAfaceri

2 M 2018 04344 02/07/2018 LOREMAN CRISTINEL TAȘCĂU Aviația ilustrată

3 M 2018 04345 02/07/2018 YAJIMA MARIA YAJIMA MARIA HAUTE
COUTURE

4 M 2018 04346 02/07/2018 SC BBG ACCES CONSULT SRL MAISON EUXINE

5 M 2018 04347 02/07/2018 S.C. LASSELSBERGER S.A. CESAROM

6 M 2018 04348 02/07/2018 D.V.R. PHARM SRL DVR pharm De vrei calitate

7 M 2018 04351 02/07/2018 ARTIROM PRO SRL DIODA

8 M 2018 04352 02/07/2018 CATALIN-CRISTIAN PRICHICI RIPAC Real Estate

9 M 2018 04353 02/07/2018 BELLES MARKS LTD SINGLE MALT SOCIETY
ESTABLISHED 2017

10 M 2018 04354 02/07/2018 FLORIN NAGHI ARAS

11 M 2018 04355 02/07/2018 Glaxo Group Limited FLONASE

12 M 2018 04356 02/07/2018 BOGDAN IOAN TOMOŞOIU BASTARDO

13 M 2018 04357 02/07/2018 MELISA-CRISTINA ŢOLEA MELISA

14 M 2018 04358 02/07/2018 IULIAN BALINIȘTEANU LEMNIȘOR
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(210) M 2018 04247
(151) 02/07/2018
(732) BRISTOW BUSINESS AND

COMMUNICATION RESEARCH
CENTER SRL, STR. FUNDAC
ETERNITATE NR. 10, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700329, IAȘI, ROMANIA

(540)

Academia Britanică de Afaceri
şi Comunicare; Academia de
Afaceri; AcademiadeAfaceri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.05; 24.09.01; 03.01.02; 03.01.23;
03.01.24; 01.01.05

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

41. Educație, academii (educație), coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți.

───────

(210) M 2018 04344
(151) 02/07/2018
(732) LOREMAN CRISTINEL TAȘCĂU,

STR. SOLDAT TUDOR ION
NR. 4, BL. 5, SC. A, ET. 2, AP.
29, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Aviația ilustrată

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.05.01; 01.05.02; 27.05.10; 27.05.11;
29.01.13

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 04345
(151) 02/07/2018
(732) YAJIMA MARIA, STR.

BĂRĂGANULUI NR. 2A, 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)

YAJIMA MARIA
HAUTE COUTURE

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 29.01.13

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

clase:
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
.

───────

(210) M 2018 04346
(151) 02/07/2018
(732) SC BBG ACCES CONSULT SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 3, CAMERA
1, COMUNA FRECATEI, JUD.
TULCEA, SAT CATALOI, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)
MAISON EUXINE

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
.

───────

(210) M 2018 04347
(151) 02/07/2018
(732) S.C. LASSELSBERGER S.A.,

STR. BEIUŞULUI, NR.1, CORP
ADMINISTRATIV, ET.1, CAMERA 9,
JUDEȚUL CLUJ
, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
CESAROM

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

19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 04348
(151) 02/07/2018
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, COM.
PREJMER, JUD. BRAŞOV, SAT
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DVR pharm De vrei calitate

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumuri, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru
uz uman şi pentru animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
oniine dintr-o bază de date computerizata sau
de pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
oniine în reţele informatice, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: preparate
pentru albit şi alte substanţe pentru spălat,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor, produse farmaceutice şi

veterinare, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
erbicide (exceptând transportul) permiţând
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2018 04351
(151) 02/07/2018
(732) ARTIROM PRO SRL, STR.

BUCEGI NR. 45, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 012314,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

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

clase:
35. Servicii de comenzi online, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet.

───────
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(210) M 2018 04352
(151) 02/07/2018
(732) CATALIN-CRISTIAN PRICHICI,

STR. SLATIOAREI NR. 13, BL.
C9, SC. A, ET. 2, AP. 9, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

RIPAC Real Estate

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 24.07.23

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 04353
(151) 02/07/2018
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR.5, BL. C
14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SINGLE MALT SOCIETY
ESTABLISHED 2017

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 05.05.20; 05.05.21

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

14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipretioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru Împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
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coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, piepteni
şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curăţare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi ceramică.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
marchize (copertine) din materiale textile sau
sintetice, vele, saci pentru transportul şi
depozitarea materialelor în vrac, materiale de
capitonare, amortizare şi de umplutură, cu
excepţia hârtiei, cartonului, cauciucului sau
a materialelor plastice, fibre textile brute şi
înlocuitori pentru acestea.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
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), mirodenii, gheaţă (apa
îngheţată)
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04354
(151) 02/07/2018
(732) FLORIN NAGHI, STRADA: VASILE

LUCACIU, NUMAR: 31, JUDET:
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

ARAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
asfalt, smoală și bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 04355
(151) 02/07/2018
(732) Glaxo Group Limited, STRADA:

GREAT WEST ROAD, NUMAR:
980, MIDDLESEX TW8 9GS
ENGLAND, BRENTFORD, MAREA
BRITANIE

(740) CABINET M OPROIU SRL,
STR.POPA SAVU NR.42, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
FLONASE

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

5. Preparate si substante farmaceutice pentru
prevenirea, tratamentul si/sau ameliorarea
bolilor respiratorii.

───────

(210) M 2018 04356
(151) 02/07/2018
(732) BOGDAN IOAN TOMOŞOIU, CAL.

FLOREASCA NR. 9-11, SC. D, ET.
2, AP. 23, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BASTARDO

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

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

───────

(210) M 2018 04357
(151) 02/07/2018
(732) MELISA-CRISTINA ŢOLEA, STR.

CONDURASILOR NR. 71, BL. 61,
SC. A, ET. 4, AP. 9, JUDEŢ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)
MELISA

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

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

───────

(210) M 2018 04358
(151) 02/07/2018
(732) IULIAN BALINIȘTEANU, STR.

PRINCIPALA NR. 10, JUDEȚUL
BOTOȘANI, ȘEDRICENI, 717380,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
LEMNIȘOR

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

42. Proiectarea de decorațiuni interioare.
───────


