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Cereri Mărci publicate în 12/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 08240 05/03/2018 BEM INNA SRL E ELEFANT

ENGINEERING SRL
RAP Group

5 M 2018 01413 05/03/2018 ANCA BOISTEANU Aderm

6 M 2018 01414 05/03/2018 SC ABC PLUS MEDIA SA IUBIRI SI SECRETE

7 M 2018 01415 05/03/2018 SC PREMIUM TOYS SRL premiumtoys.ro

8 M 2018 01416 05/03/2018 SC RON ENDODONTICS SRL DEC Dental Evolution Center
Clinică dentară

9 M 2018 01417 05/03/2018 SC RON ENDODONTICS SRL DEC Dental Evolution Center
Radiologie Dentară

10 M 2018 01418 05/03/2018 S.C. EURO FITTINGS S.R.L. Aquaplast.ro

11 M 2018 01419 05/03/2018 ELENA-ROXANA BĂISAN Imademoiselle

12 M 2018 01420 05/03/2018 S.C. EURO FITTINGS S.R.L. Giacomini Distributie

13 M 2018 01421 05/03/2018 ELENA-ROXANA BĂISAN ERSILIA

14 M 2018 01422 05/03/2018 AHMAD TOUMAR SOLET

15 M 2018 01423 05/03/2018 PAP TRANS S.R.L. IRON HORSE

16 M 2018 01424 05/03/2018 SC PARAPHARM SRL BILA GO FORTE

17 M 2018 01425 05/03/2018 FLORIN CALINESCU ELECTRICIAN365.RO
PROFESIONIST AUTORIZAT
EXPRESS

18 M 2018 01426 05/03/2018 RAZVAN CATALIN STOIAN FOOTBALL LEGENDS

19 M 2018 01427 05/03/2018 S.C. COMBIVRA S.A. Weisser

20 M 2018 01428 05/03/2018 S.C. COMBIVRA S.A. Perfect

21 M 2018 01429 05/03/2018 SINDICATUL LIBER
INDEPENDENT ENERGIA

SINDICATUL LIBER
INDEPENDENT ENERGIA

22 M 2018 01430 05/03/2018 ALEXANDROS IGNATIADIS
PASCHALIS PAGANIAS

octagon CONTRACTING &
ENGINEERING S.A.

23 M 2018 01431 05/03/2018 SC FARMEC SA Gerofarm

24 M 2018 01436 05/03/2018 UNIVERSITATEA BABES-
BOLYAI

Ansamblul Folcloric Studentesc
MUGURELUL Universitatea
Babes-Bolyai CLUJ-NAPOCA

2 M 2018 00646 05/03/2018 DRAGOS PAUN Fereastra TETRAPAN

3 M 2018 00918 19/02/2018 ZAVATE DESIGN ZAVATE

4 M 2018 01313 05/03/2018 RAPTRONIC PROCESS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 01438 05/03/2018 NINGBO SHENGJIU CABINETS

LOCK CO., LTD.
SJ

26 M 2018 01439 05/03/2018 S.C. MAMVRI DESIGN S.R.L. Dekebal Squad - DISOBEDIENT
BY NATURE - DKB

27 M 2018 01440 05/03/2018 VODAFONE ROMANIA SA Vodafone Connect

28 M 2018 01441 05/03/2018 VODAFONE ROMANIA SA Vodafone Connect Watch

29 M 2018 01442 05/03/2018 VODAFONE ROMANIA SA Vodafone Connect Sensor

30 M 2018 01443 05/03/2018 MARIUS PETRACHE P-Track

31 M 2018 01444 05/03/2018 UNIVERSITATEA TEHNICĂ
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

LACMED Laborator de Analiză şi
Control Factori de Mediu

32 M 2018 01445 05/03/2018 MERRYBERRY SRL merryberry CARPATHIAN
BLUEBERRIES

33 M 2018 01446 05/03/2018 SC CASTEL DISTRIBUTION
SRL

KOSMO

34 M 2018 01448 05/03/2018 CRISTIM 2 PRODCOM SRL FEL DE FELURI

35 M 2018 01449 05/03/2018 MARIUS CLAUDIU
UNGUREANU

MAPI

36 M 2018 01450 05/03/2018 RAMONA IONELA ROSU Pronatalita Fii în formă pentru
copilul tău!

37 M 2018 01451 05/03/2018 SC ATLANTIC TRAVELS SRL Buni din Sibiu

38 M 2018 01452 05/03/2018 S.C. GABRIEL EVENTS S.R.L. G CAFFE

39 M 2018 01453 05/03/2018 Rodica-Ileana Matei matthew shoes

40 M 2018 01454 05/03/2018 LXL TEHNIC PROVIDER S.R.L. Poveste Dulce for the love of
cake
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(210) M 2017 08240
(151) 05/03/2018
(732) BEM INNA SRL, STR.

STUDENTILOR NR. 12, AP. 92,
CHIŞINĂU, MD-2045, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
CALEA VICTORIEI NR. 24, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

E ELEFANT

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.11.09;
27.05.01; 27.05.02

(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), instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare , de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi instalaţii sanitare.

───────

(210) M 2018 00646
(151) 05/03/2018
(732) DRAGOS PAUN , SAT CEPTURA

DE JOS NR. 768 B, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA CEPTURA,
107126, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Fereastra TETRAPAN

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

19. Produse de tâmplărie din cherestea utilizate
în construcţii.
40. Servicii de tâmplărie.

───────

NR. 4, BL. 111C, SC. B, ET. 7,
AP. 75, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZAVATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 00918
(151) 19/02/2018
(732) ZAVATE DESIGN, SOS. FUNDENI
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(210) M 2018 01313
(151) 05/03/2018
(732) RAPTRONIC PROCESS

ENGINEERING SRL, STR. MICA
NR. 8, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500053,, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

RAP Group

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.09; 26.04.18

(591) Culori revendicate:albastru royal
(Pantone 2955C), bleu ciel (Pantone
637C)

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

7. Maşini pentru fabricarea băuturilor gazoase,
transportatoare cu bandă, maşini pentru
spălarea sticlelor, maşini pentru prepararea berii,
maşini de ţigarete pentru uz industrial, maşini
de procesare a tutunului, separatoare pentru
spumă/lapte, maşini de zdrobit, maşini de lapte,
maşini pentru fabricarea pastelor comestibile,
maşini electromecanice pentru industria chimică,
maşini de sfărâmare, maşini pentru producerea
apei minerale, maşini de fabricare a zahărului.
11. Instalaţii de filtrare a aerului , instalaţii de
aer condiţionat, instalaţii şi maşini de răcit,
instalaţii pentru răcirea lichidelor, aparate şi
instalaţii de răcit, schimbătoare de căldură, altele
decât componentele de maşină, instalaţii de
încălzire, instalaţii pentru încălzirea apei, aparate
şi instalaţii de refrigerare, camere de refrigerare,
instalaţii şi aparate de ventilaţie.
37. Construcţii de clădiri, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2018 01413
(151) 05/03/2018
(732) ANCA BOISTEANU, STR.

BABADAG NR. 140, JUD. TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

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

(540)

Aderm

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02

(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.

───────

(210) M 2018 01414
(151) 05/03/2018
(732) SC ABC PLUS MEDIA SA, STR.

TEATRULUI NR. 1-2, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, 410020, BIHOR,
ROMANIA

(540)
IUBIRI SI SECRETE

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

38. Servicii de difuzare de programe radio-tv,
telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 01415
(151) 05/03/2018
(732) SC PREMIUM TOYS SRL, STR.

PODGORIA NR. 11A, CAMERA
3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUSEL, STR. NICOLAE
RACOTA NR. 4, BL. 69, AP. 32,
SECTOR 1, BUCUREŞTI

(540)

premiumtoys.ro

(531) Clasificare Viena: 02.09.23; 02.09.25;
24.17.01; 24.17.05; 27.07.01; 27.07.11;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri,
albastru deschis

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
35. Publicitate, consultanță pentru conducerea
afacerilor, asistență în conducerea
afacerilor, consultanță în organizarea
și conducerea afacerilor, conducerea
afacerilor comerciale în numele terților,
consultanță privind conducerea afacerilor
pentru intreprinderi comerciale, administrarea
afacerilor, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătura cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de gimnastică și de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătura cu decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătura cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătura cu articole de gimnastică și de sport,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, reviste cu postere, coperte (coperți) de
reviste, reviste de benzi desenate, reviste ca
suplimente la ziare, reviste cu benzi desenate
manga, postere din hârtie, coperte de legat
cărți, coperte pentru agende, coperte pentru
caiete, coperte (papetărie), coperte pentru caiete
de exerciții, coperte din piele pentru cărți,
coperte pentru pașapoarte de călătorie, coperte
(coperți) din hârtie pentru cărți, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, panouri publicitare
din hârtie, panouri publicitare din carton.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, închirierea de jucării,
jocuri de noroc, publicare de cărți, servicii
de jocuri online, închirierea echipamentelor de
jocuri, publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, scriere și publicare de texte, cu
excepția textelor publicitare, informații referitoare
la recreere, furnizare de instalații de recreere,
activități sportive și de recreere, servicii de
recreere și instruire, organizare de evenimente
de recreere, furnizare de spații pentru recreere,
servicii de informare referitoare la recreere,
furnizare de informații în materie de recreere,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri web de pe internet
cu muzică în format MP3, furnizare de jocuri
video online, furnizarea de jocuri de calculator
online interactive, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format MP3 de pe internet.

───────
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(210) M 2018 01416
(151) 05/03/2018
(732) SC RON ENDODONTICS SRL,

STR. TURNULUI NR. 5, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
SRL, STR. AUREL VLAICU NR.
94, ETAJ 1, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500178

(540)

DEC Dental Evolution
Center Clinică dentară

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
02.09.10; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii medicale și de stomatologie, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de consiliere și
asistenţă stomatologică şi medicală, cu activităţi
specifice: consultații stomatologie, tehnică
dentară, radiografii dentare, implantologie,
tratamente stomatologice.

───────

(210) M 2018 01417
(151) 05/03/2018
(732) SC RON ENDODONTICS SRL,

STR. TURNULUI NR. 5, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
SRL, STR. AUREL VLAICU NR.
94, ETAJ 1, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500178

(540)

DEC Dental Evolution
Center Radiologie Dentară

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 15.01.13;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

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

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

44. Servicii medicale și de stomatologie, servicii
medicale, în special servicii de imagistică
medicală, servicii de evaluare medicală, servicii
radiologice, servicii prestate de tehnicieni de
radiologie.

───────
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(210) M 2018 01418
(151) 05/03/2018
(732) S.C. EURO FITTINGS S.R.L.,

STR. ALEEA POIANA MUNTELUI
NR. 2, SECTOR 6, 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)
Aquaplast.ro

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
materiale plastice extrudate, materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante, țevi
flexibile nemetalice (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal) (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 01419
(151) 05/03/2018
(732) ELENA-ROXANA BĂISAN,

COMUNA IONEŞTI, JUD. VÂLCEA,
SAT IONEŞTI, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

Imademoiselle
(591) Culori revendicate:alb, negru, maro,

galben
(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).

───────
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(210) M 2018 01420
(151) 05/03/2018
(732) S.C. EURO FITTINGS S.R.L.,

STR. ALEEA POIANA MUNTELUI
NR. 2, SECTOR 6, 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)
Giacomini Distributie

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
materiale plastice extrudate, materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante, ţevi
flexibile nemetalice.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal). (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 01421
(151) 05/03/2018
(732) ELENA-ROXANA BĂISAN,

COMUNA IONEŞTI, JUD. VÂLCEA,
SAT IONEŞTI, VALCEA, ROMANIA

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

(540)
ERSILIA

(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).

───────

(210) M 2018 01422
(151) 05/03/2018
(732) AHMAD TOUMAR, BLD.

NATIUNILE UNITE NR. 4, BL. 106,
SC. 1, ET. 5, AP. 17, SECTOR
5 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
SOLET

(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).

───────
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(210) M 2018 01423
(151) 05/03/2018
(732) PAP TRANS S.R.L., STR.

GRIGORE ALEX GHICA NR.
18, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

IRON HORSE

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.17;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.17

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

6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
minereuri. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01424
(151) 05/03/2018
(732) SC PARAPHARM SRL, STR.

DACILOR NR. 9, JUDEŢUL
HUNEDOARA, BRAD, 335200,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
BILA GO FORTE

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

5. Suplimente alimentare de uz medical.
───────

(210) M 2018 01425
(151) 05/03/2018
(732) FLORIN CALINESCU, STR. ZIZIN

NR. 7, BL. V80B, SC. 2, ET. 2,
AP. 22, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELECTRICIAN365.RO
PROFESIONIST

AUTORIZAT EXPRESS

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.07.11; 15.09.10;
14.01.10

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
───────

(210) M 2018 01426
(151) 05/03/2018
(732) RAZVAN CATALIN STOIAN, STR.

INTRAREA VARSATORULUI NR.
11, JUD. ILFOV, DOMNESTI,
077090, ILFOV, ROMANIA

(540)

FOOTBALL LEGENDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.01.08; 05.03.17; 21.03.01
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2018 01427
(151) 05/03/2018
(732) S.C. COMBIVRA S.A., STR.

COTESTI NR. 116, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620068,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)
Weisser

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

32. Bere.
───────

(210) M 2018 01428
(151) 05/03/2018
(732) S.C. COMBIVRA S.A., STR.

COTESTI NR. 116, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620068,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)
Perfect

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

32. Bere.
───────

(210) M 2018 01429
(151) 05/03/2018
(732) SINDICATUL LIBER

INDEPENDENT ENERGIA, BD.
ION MIHALACHE NR. 41-43,
ET. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SINDICATUL LIBER

INDEPENDENT ENERGIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 01430
(151) 05/03/2018
(732) ALEXANDROS IGNATIADIS,

STR. THOMAS MASARYK NR.
34, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
PASCHALIS PAGANIAS, STR.
VASILE FUICĂ NR. 43, ET. 4,
AP. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

octagon CONTRACTING
& ENGINEERING S.A.

(531) Clasificare Viena: 26.05.16; 26.05.22;
27.05.01; 27.05.02; 27.03.15; 29.01.12

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

clase:
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19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală, bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 01431
(151) 05/03/2018
(732) SC FARMEC SA, STR. HENRI

BARBUSSE NR.16, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400616,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Gerofarm

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

3. Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi,
săpunuri nemedicinale, produse nemedicinale
pentru curăţarea dinţilor, produse pentru
bronzare (cosmetice), produse cosmetice
pentru sprâncene, creme tonifiante (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse de curăţare a pielii (produse cosmetice),
vopsele de corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, produse
de protecţie solară (cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, produse cosmetice pentru
uz personal, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse pentru curăţarea feţei
(cosmetice), produse cosmetice de protecţie
a buzelor, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de lapte, produse de
curăţare pentru perii cosmetice, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de creme, creme hidratante
pentru piele (produse cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse
cosmetice de aplicare pe buze, produse
cosmetice sub formă de loţiuni, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse

cosmetice sub formă de pudră, şerveţele
pentru faţă îmbibate cu produse cosmetice,
tampoane de curăţare impregnate cu produse
cosmetice, dizolvanţi pentru lac de unghii
(produse cosmetice), uleiuri de
îngrijire a pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru machiaj (aplicate pe piele),
seturi de produse cosmetice pentru igiena
bucală, produse cosmetice pentru baie (nu de
uz medicale), produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub
formă de farduri de pleoape, măşti pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice,
produse cosmetice sub formă de aerosoli
pentru îngrijirea pielii, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
geluri pentru folosire după expunerea la soare
(produse cosmetic), produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, piatră ponce, uleiuri de baie
nemedicinale, uleiuri de baie pentru îngrijirea
părului, uleiuri de baie de uz cosmetic, uleiuri
de baie care nu sunt medicinale, săpunuri
cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri lichide,
săpunuri antiperspirante, săpunuri parfumate,
săpunuri granulate, săpunuri carbolice, săpunuri
deodorante, săpunuri şi geluri, săpunuri cu
aloe, săpunuri de rufe, săpunuri pentru toaletă,
săpunuri de faţă, săpunuri pentru mâini,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, săpunuri-
cremă de corp, săpunuri de baie lichide,
săpunuri de toaletă nemedicinale, săpunuri din
buretele Loofah, săpunuri stick pentru bărbierit,
săpunuri sub formă de gel, săpunuri lichide
pentru mâini şi faţă, creme exfoliante, produse
exfoliante, produse exfoliante pentru picioare,
exfoliante pentru îngrijirea pielii, exfoliante
pentru curăţarea pielii, produse exfoliante pentru
corp, produse exfoliante pentru mâini, produse
exfoliante pentru faţă, produse exfoliante pentru
faţă (nemedicinale), produse exfoliante de uz
cosmetic, loţiuni tonice (produs cosmetic), loţiuni
tonice pentru faţă (produs cosmetic), loţiuni
tonice pentru piele nemedicinale, loţiuni tonice
pentru păr nemedicinale, loţiuni tonice de
înfrumuseţare pentru aplicare pe corp, loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare pe
faţă, şampoane nemedicinale, produse pentru
aranjarea părului, spume pentru aranjarea
părului, geluri pentru aranjarea părului, loţiuni
de aranjare a părului, preparate pentru coafură
permanentă şi ondulare, geluri sub formă
de sprayuri pentru coafură, preparate pentru
ondulare permanentă, loţiuni pentru ondularea
părului, preparate pentru ondularea părului,
loţiune permanentă pentru ondularea părului,
soluţii de ondulare permanentă la rece,
produse pentru decolorarea părului, produse
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pentru decolorarea şuviţelor de păr (preparate
de nuanţare), deodorante de uz personal
sau veterinar, deodorante antiperspirante,
deodorante şi antiperspirante, deodorante de
corp (parfumerie), deodorante de uz personal,
deodorante pentru îngrijirea corpului, înălbitori
şi alte preparate pentru spălare, deodorante de
uz personal (parfumerie), articole de parfumerie
pe bază de cedru, sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, deodorante cu
bilă (produse de toaletă), deodorante de uz
personal sub formă de batoane, produse
cosmetice utilizate ca loţiuni bay rum (cel mai
des utilizate ca aftershave, apă de colonie
şi deodorante, produse cosmetice utilizate
ca ingrediente în fabricarea săpunului de
bărbierit), deodorante pentru picioare, săpun
pentru bărbierit, produse pentru bărbierit,
gel după bărbierit, loţiuni de bărbierit, gel
pentru bărbierit, loţiune după bărbierit, spray-uri
pentru bărbierit, lapte hidratant după bărbierit,
cremă hidratantă după bărbierit, pietre de
alaun pentru bărbierit, preparate cosmetice
pentru folosire înainte de bărbierit, soluţii de
bronzare, produse cosmetice pentru bronzare,
loţiuni pentru bronzare, creme pentru bronzare,
geluri pentru bronzare, gel pentru bronzare,
preparate cosmetice pentru bronzare artificială,
loţiuni cosmetice pentru bronzare, creme pentru
bronzarea pielii, uleiuri de bronzare de uz
cosmetic, preparate cosmetice pentru hidratarea
pielii înainte de bronzare, pudre cosmetice
pentru faţă, pudre pentru faţă, creme cu protecţie
solară, preparate cosmetice cu protecţie solară,
produse cosmetice de protecţie solară, spray-uri
de protecţie solară, creme de protecţie solară
(produs cosmetic), uleiuri de protecţie solară
(produs cosmetic), uleiuri pentru protecţie solară
(produse cosmetice), preparate cosmetice cu
protecţie solară, ruj cu protecţie solară (produse
cosmetice), creme de protecţie solară pentru
bebeluşi, cremă cu protecţie solară rezistentă la
apă, loţiuni cu protecţie solară de uz cosmetic,
preparate cu protecţie solară puternică sau
totală, perle de baie (produse cosmetice),
săruri de baie, săruri de baie nemedicinale,
săruri de baie nu de uz medical, săruri
de baie parfumate, săruri pentru baie, altele
decât cele pentru uz medical, produse pentru
îngrijirea dinţilor, loţiuni pentru curăţarea dinţilor,
produse pentru lustruirea dinţilor, produse pentru
curăţarea dinţilor, paste pentru albirea dinţilor,
preparate pentru curăţarea dinţilor, creme pentru
albirea dinţilor, geluri pentru curăţarea dinţilor,
pulbere pentru curăţarea dinţilor, pudră pentru
curăţarea dinţilor, geluri pentru albirea dinţilor,
benzi de albire a dinţilor, preparate masticabile
pentru curăţarea dinţilor, produse masticabile

pentru îngrijirea dinţilor, preparate de albire a
dinţilor, produse lichide pentru curăţarea dinţilor,
benzi de albire pentru dinţi impregnate cu
preparate de albire a dinţilor (produs cosmetic),
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii şi
a dinţilor, produse pentru curăţarea dinţilor şi
ape de gură, pastă de dinţi sub formă de
gumă de mestecat, cremă pentru unghii, gel
pentru unghii, balsamuri pentru unghii, produse
cosmetice pentru unghii, întăritor pentru unghii,
lac de unghii, ojă de unghii, întăritor pentru
unghii (produs cosmetic), vârfuri pentru unghii
(produs cosmetic), primer pentru unghii (produs
cosmetic), bază pentru unghii (produs cosmetic),
loţiuni pentru întărirea unghiilor, preparate pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru repararea
unghiilor, lac pentru albirea unghiilor, produse
pentru întărirea unghiilor, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, lac de bază pentru unghii,
preparate cosmetice pentru uscarea unghiilor,
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
lac de unghii pentru strat superior, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, lac de
unghii de uz cosmetic, creioane corectoare
pentru lacul de unghii, pulbere de catifea pentru
decorarea unghiilor, straturi de acoperire pentru
sculptarea unghiilor, produse de îndepărtare a
lacului de unghii, produse pentru îndepărtarea
lacurilor de pe unghii, beţişoare universale cu
vată de uz personal, beţişoare de bumbac
pentru uz cosmetic, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
produse cosmetice, şerveţele cosmetice umezite
în prealabil, şerveţele umede impregnate
cu loţiuni cosmetice, produse de machiaj
pentru faţă şi corp, demachiante pentru
ochi, dischete demachiante din vată, produse
demachiante pentru ochi, creme depilatoare,
loţiuni depilatoare, pudră de talc, pudră de
talc parfumată, pudră de talc pentru corp,
pudră de talc pentru toaletă, pudră de talc
pentru bebeluşi nemedicinală, ceară pentru
epilat, ceară pentru mustaţă, geluri de masaj,
altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, agenţi de slăbit
(cosmetici), cu excepţia celor de uz medical,
lapte de migdale de uz cosmetic, adezivi
pentru uz cosmetic, geluri de uz cosmetic,
geluri cosmetice pentru ochi, geluri hidratante
(produse cosmetice), gel de Aloe vera de uz
cosmetic, parfumuri, apă parfumată, parfumuri
naturale, beţişoare parfumate, parfumuri
solide, potpuriuri parfumate, creme parfumate,
şerveţele parfumate, uleiuri parfumate, apă
de parfum, aromatizanţi pentru parfumuri,
produse de parfumerie, sprayuri parfumate
pentru corp, apă parfumată pentru lenjerie,
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loţiuni parfumate pentru corp, creme pentru
corp parfumate, parfumuri de uz personal,
ulei de mentă (parfumerie), extracte de
flori (parfumerie), produse de parfumerie
sintetice, spray-uri parfumate pentru lenjerie,
uleiuri parfumate pentru îngrijirea pielii, loţiuni
parfumate (preparate de toaletă), pudră
parfumată (de uz cosmetic), loţiuni şi creme
de corp parfumate, săculeţi parfumaţi pentru
mască de ochi, uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice, loţiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă), uleiuri
esențiale aromate, uleiuri esențiale.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, plasturi, fungicide, preparate
farmaceutice, alimente pentru bebeluşi,
suplimente nutritive, suplimente alimentare,
suplimente dietetice şi nutritive, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
dietetice pentru copii mici, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente nutritive nu
de uz medical, spray parfumat pentru casă,
preparate pentru parfumarea camerei, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare non-electrice de
parfum de cameră.

───────

(210) M 2018 01436
(151) 05/03/2018
(732) UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI,

STR.MIHAIL KOGĂLNICEANU
NR 1, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400084, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Ansamblul Folcloric
Studentesc MUGURELUL

Universitatea Babes-
Bolyai CLUJ-NAPOCA

(531) Clasificare Viena: 02.07.02; 02.07.16;
05.03.13; 24.07.23; 26.01.15; 26.01.18;
27.01.12; 29.01.13

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

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

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

───────

(210) M 2018 01438
(151) 05/03/2018
(732) NINGBO SHENGJIU CABINETS

LOCK CO., LTD., STR. SHENGJIU
LOOP ROAD NR. 1, DAYIN
TOWN, YUYAO CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, DAYIN TOWN, YUYAO
CITY, CHINA

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

(540)

SJ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate pentru răcirea aerului, ventilatoare
(aer condiționat), aparate de aer condiționat,
ventilatoare (componente ale instalațiilor de aer
condiționat), instalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, instalații de aer condiționat, instalații
pentru răcirea apei, instalații pentru răcirea
lichidelor, aparate și instalații de răcit.

───────
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(210) M 2018 01439
(151) 05/03/2018
(732) S.C. MAMVRI DESIGN S.R.L.,

STR. 11 IUNIE,1848, SC. 6, ET. 1,
AP. 58, JUDEȚUL GORJ, TARGU
JIU, GORJ, ROMANIA

(540)

Dekebal Squad -
DISOBEDIENT BY

NATURE - DKB

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.02;
24.01.08; 24.01.15; 27.05.01; 27.05.02

(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.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 01440
(151) 05/03/2018
(732) VODAFONE ROMANIA SA, STR.

BARBU VACARESCU NR. 201,
ETAJ 8, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Vodafone Connect

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

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2018 01441
(151) 05/03/2018
(732) VODAFONE ROMANIA SA, STR.

BARBU VACARESCU NR. 201,
ETAJ 8, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Vodafone Connect Watch

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

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2018 01442
(151) 05/03/2018
(732) VODAFONE ROMANIA SA, STR.

BARBU VACARESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Vodafone Connect Sensor

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

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2018 01443
(151) 05/03/2018
(732) MARIUS PETRACHE, STR.

HRISOVULUI NR. 5A, BL. 2,
SC. 2, ET. 4, AP. 73, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
P-Track

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/03/2018

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

───────

(210) M 2018 01444
(151) 05/03/2018
(732) UNIVERSITATEA TEHNICĂ

"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI,
STR. PROF. DR.DOC. DIMITRIE
MANGERON NR. 67, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

LACMED Laborator de Analiză
şi Control Factori de Mediu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.05.03; 26.05.16; 19.07.17;
05.03.13; 05.03.14

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7487C); albastru (Pantone 641C);

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

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 01445
(151) 05/03/2018
(732) MERRYBERRY SRL, SAT

INOTEŞTI, COMUNA COLCEAG,
NR. 554/A, C2, (CORP A),
CAMERA. 1, JUDEŢUL PRAHOVA,
COLCEAG, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

merryberry CARPATHIAN
BLUEBERRIES

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 03.01.16; 05.03.15

(591) Culori revendicate:violet (Pantone
258C); verde (Pantone 367C)

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

29. Fructe, şi în special afine deshidratate,
uscate, conservate, congelate, gătite, fierte
(tratate termic), gemuri, compoturi, jeleuri,
dulceţuri, în special din şi pe baza de afine,
piureuri de fructe, în special piureuri de afine,
pulpă de fructe, chips-uri de fructe, salate de
fructe, fructe conservate în alcool, snacks-uri pe
bază de fructe, conserve de fructe.
31. Fructe proaspete, neprocesate, şi în special
afine, plantaţie de afini.
32. Sucuri de fructe proaspete, sucuri de fructe
procesate, siropuri de şi din fructe, alte băuturi
răcoritoare, inclusiv băuturi carbogazoase, cu şi
pe bază de fructe.
35. Publicitate şi activităţi de promovare în
mediul online şi offline şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor in special: a fructelor, afinelor
proaspete neprocesate,a afinelor deshidratate,
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uscate, conservate, congelate, gătite, fierte
(tratate termic), a gemurilor, compoturilor,
dulceţurilor, jeleurilor din şi pe bază de fructe,
în special afine, a piureurilor de fructe, şi în
special piureurilor de afine, a pulpei de fructe,
chips-urilor de fructe, salatelor de fructe, fructelor
conservate în alcool, snacksurilor pe bază de
fructe, conservelor de fructe, sucurilor din şi pe
bază de fructe, în special afine, siropurilor de
fructe şi a altor băuturi răcoritoare, inclusiv bături
carbogazoase pe baza de fructe (cu excepţia
transportului) pentru a permite clienţilor să le
achiziţioneze cât mai comod, comercializare en-
gros şi en-detail, inclusiv în mediul online, prin
intermediul unor magazine şi portaluri online a
produselor menţionate mai sus.
39. Servicii de transport şi depozitare a fructelor
proaspete, neprocesate, precum şi a fructelor
procesate, conservate, tratate termic şi/sau
gătite.
40. Servicii de procesare şi deshidratare a
fructelor proaspete, servicii de conservare a
fructelor proaspete şi a fructelor procesate,
tratate termic şi/sau gătite.
44. Servicii din domeniul agriculturii, în special în
legătură cu plantaţii de afini.

───────

(210) M 2018 01446
(151) 05/03/2018
(732) SC CASTEL DISTRIBUTION

SRL, STR. LT. MAJ.AV. TĂNASE
BANCIU NR. 14, JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KOSMO

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

11. Aparate de iluminat, becuri, aparate de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuţie
a apei şi de uz sanitar.
35. Regruparea în avatajul terţilor a produselor
din clasa 11 (cu excepţia transportului lor)

permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, comerţ online.

───────

(210) M 2018 01448
(151) 05/03/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD-UL BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

FEL DE FELURI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 11.01.01; 11.01.02; 11.01.03;
11.01.04

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1355C), verde(Pantone 359C), albastru
(Pantone 549C), roşu (Pantone 485C),
negru (Pantone Black 6C)

(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, (Solicitam protecţie pentru toate
produsele incluse în aceasta clasa conform
clasificarii 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 (Solicitam protecţie pentru
toate produsele incluse în aceasta clasa conform
clasificarii de la Nisa)
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32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor
(Solicitam protecţie pentru toate produsele
incluse în aceasta clasa conform clasificarii de la
Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicitam protecţie
pentru toate serviciile incluse în aceasta clasa
conform clasificarii de la Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară (Solicitam
protecţie pentru toate serviciile incluse în
aceasta clasa conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01449
(151) 05/03/2018
(732) MARIUS CLAUDIU UNGUREANU,

STR. CALEA RAHOVEI NR.
291, BL. 81B, SC. 2, ET. 5, AP.
52, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MAPI

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

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

───────

(210) M 2018 01450
(151) 05/03/2018
(732) RAMONA IONELA ROSU, STR.

ARMENIS NR. 8, BL. J5, SC. H,
AP. 107, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pronatalita Fii în formă
pentru copilul tău!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.06; 26.01.14; 02.03.05; 02.03.08

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

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

───────

(210) M 2018 01451
(151) 05/03/2018
(732) SC ATLANTIC TRAVELS SRL,

STR. TRACTORULUI NR. 14, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Buni din Sibiu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 26.02.05;
01.07.06

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, alimente de origine animalã, ca şi
legume sau alte produse horticole comestibile
preparate pentru consum sau conservare,
băuturi pe bază de lapte sau cu conţinut
predominant de lapte.

───────

(210) M 2018 01452
(151) 05/03/2018
(732) S.C. GABRIEL EVENTS S.R.L.,

STR. PETRU RAREŞ NR. 26, JUD,
CĂLĂRAŞI, COM. PLATAREŞTI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

G CAFFE

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 26.05.16; 26.05.18;
01.01.05; 05.03.17; 01.15.11; 11.03.04

(591) Culori revendicate:galben, roşu, alb,
maro

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară, servicii
oferite de cafenele, baruri, PUB.

───────

(210) M 2018 01453
(151) 05/03/2018
(732) Rodica-Ileana Matei, STR. VIRGIL

MADGEARU NR. 14, ET. 3, AP. 14,
JUD TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

matthew shoes

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 01454
(151) 05/03/2018
(732) LXL TEHNIC PROVIDER S.R.L.,

SOS. BUCUREŞTI NR. 13, JUD.
ILFOV, CIOROGÂRLA, ILFOV,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, BIROUL 1.02, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Poveste Dulce for
the love of cake

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 02.05.03; 02.05.23; 08.01.07;
11.03.09; 25.01.13

(591) Culori revendicate:turcoaz
(HEX=#0fab9e), maro (HEX=#8a5f3d),
roz (HEX=#f6aaaa), roz
(HEX=#f7adae), nude (HEX=#fddfc7),
mov (HEX=#2d2862), roz închis
(HEX=#cb7c7f), maro deschis
(HEX=#7b675c), alb (HEX=#ffffff),
gri deschis (HEX=#f0f0f0), muştar
(HEX=#906030), bej (HEX=#f0d8c0),
roz deschis (HEX=#f0d8d8), roz
deschis (HEX=#fff0f0), maro deschis
(HEX=#c0a890), roz (HEX=#f0a8a8),
maro (HEX=#a89078), gri
(HEX=#d8d8d8), bej (HEX=#d8c0a8),
roz deschis (HEX=#ffd8c0), roz închis
(HEX=#f0c0c0), maro (HEX=#906048),
maro închis (HEX=#a87860), gri
(HEX=#d8d8c0), mov deschis
(HEX=#d8c0c0), mov (HEX=#c0a8a8)

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

30. Amestecuri pentru produse de patiserie,
deserturi preparate (produse de patiserie),

pateuri (patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
specialități de patiserie, produse de cofetărie
și înghețate, produse de brutărie, prăjituri cu
ciocolată, înghețate cu ciocolată, înghețate
cu aromă de ciocolată, ciocolată cu lapte
(băutură), ouă de ciocolată, praline de ciocolată,
produse de cofetărie din ciocolată, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
patiserie cu ciocolată, produse pe bază de
ciocolată, sosuri de ciocolată, trufe de ciocolată,
alune trase în ciocolată, batoane de ciocolată,
batoane învelite în ciocolată, Biscuiți acoperiți cu
ciocolată, ciocolată, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate pe
bază de ciocolată, dulciuri din ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de eclere de ciocolată,
fructe trase în ciocolată.

───────


