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Cereri Mărci publicate în 12/07/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04401 05/07/2018 Marin Ioan Uram salina respiro

2 M 2018 04412 05/07/2018 SC GOTHAER ASIGURARI
REASIGURARI SA

BestTREAT

3 M 2018 04413 05/07/2018 NATURE COLOURS SRL BoatFix

4 M 2018 04414 05/07/2018 S.C. JAPANOS FRIENDS S.R.L. JAPANOS ramen bento sushi

5 M 2018 04415 05/07/2018 S.C. INTERSOFT START
SOLUTIONS S.R.L.

dasSOFT

6 M 2018 04416 05/07/2018 PRIMA BROADCASTING
GROUP SRL

FOCUS

7 M 2018 04417 05/07/2018 GEORGE-ORLANDO GHIURI I imperfect

8 M 2018 04418 05/07/2018 GEORGE-ORLANDO GHIURI NUD

9 M 2018 04419 05/07/2018 SEARCH CHEMICALS SRL Homelux

10 M 2018 04420 05/07/2018 GEORGE-ORLANDO GHIURI C CRAFT

11 M 2018 04421 05/07/2018 IONICA NORICA BÎRZOTESCU REŢETE ISTORICE
MÂNGÂIEREA STRĂBUNILOR

12 M 2018 04422 05/07/2018 SC TOYS MANIA SRL REVENGE

13 M 2018 04423 05/07/2018 NELFIACOM IMPEX SRL TOTUL PE GUSTUL TAU !

14 M 2018 04425 05/07/2018 GHEORGHE ilie BAUTURATA.RO

15 M 2018 04426 05/07/2018 WINEX IMPEX SRL Minuette

16 M 2018 04427 05/07/2018 LEONARD-SABIN IXARIU LOGIQ DESIGN

17 M 2018 04428 05/07/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

BCR Economida

18 M 2018 04429 05/07/2018 SC ADD ART DECO DESIGN
SRL

bottone

19 M 2018 04431 05/07/2018 ASOCIATIA MAGICAMP ÎMPREUNĂ PENTRU
MagicHOME

20 M 2018 04432 05/07/2018 ASOCIATIA MAGICAMP MagiCAMP joacă la greu!

21 M 2018 04433 05/07/2018 ASOCIATIA MAGICAMP M

22 M 2018 04434 05/07/2018 VALERIU DARII LEGENDA HAIDUCULUI

23 M 2018 04435 05/07/2018 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

24 M 2018 04436 05/07/2018 ALIN CERVATIUC Radio Hit



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/07/2018

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 04437 05/07/2018 SC CIRAST SRL BEEVIROL

26 M 2018 04438 05/07/2018 NORDIC PETFOOD
PRODUCTION SRL

NPP NORDIC PETFOOD
PRODUCTION Smart and well
done for pets

27 M 2018 04439 05/07/2018 SC CATIDIN IDEEAS SRL Fromagerie PASSION FOR
CHEESE AND WINES

28 M 2018 04440 05/07/2018 ALIN CERVATIUC
CLAUDIU FLORIN
ASIMIONESEI

Radio Hit 94.9

29 M 2018 04441 05/07/2018 EJOBS GROUP S.R.L. PRIMUL JOB AȘTEPȚI PRIMUL
SALARIU? IA-ȚI ÎNTÂI PRIMUL
JOB!

30 M 2018 04442 05/07/2018 SC NETWORK ONE
DISTRIBUTION SRL

MURĂ-N GURĂ

31 M 2018 04443 05/07/2018 WINE INTERNATIONAL
DISTRIBUTION SRL

RAZOARE PANCIU

32 M 2018 04444 05/07/2018 Asociația Culturală Moștenitorii ASOCIAȚIA CULTURALĂ
MOȘTENITORII

33 M 2018 04445 05/07/2018 Asociația Culturală Moștenitorii Săculețul de Vaideeni
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(210) M 2018 04401
(151) 05/07/2018
(732) Marin Ioan Uram, STRADA:

LEONARDO DA VINCI, NUMAR:
1, JUDET: BIHOR, SANMARTIN,
417495, BIHOR, ROMANIA

(540)
salina respiro

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

41. Servicii de cluburi, divertisment sau
educaţie, cluburi de sănătate (recuperare în
formă fizică), educaţie fizică, servicii pentru
organizare de distracţii.
44. Servicii de aromaterapie, băi turceşti,
chiropractică, fizioterapie, saloane de frumuseţe,
servicii de masaj, servicii de solar.

───────

(210) M 2018 04412
(151) 05/07/2018
(732) SC GOTHAER ASIGURARI

REASIGURARI SA, STR. BARBU
DELAVRANCEA NR. 6A, CORP A2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011351,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BestTREAT

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

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

───────

(210) M 2018 04413
(151) 05/07/2018
(732) NATURE COLOURS SRL, STR.

CÂMPIA LIBERTĂŢII 46, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030961, ROMANIA

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

(540)

BoatFix

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 18.03.23; 24.17.20

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

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

───────
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(210) M 2018 04414
(151) 05/07/2018
(732) S.C. JAPANOS FRIENDS S.R.L.,

STR. FABRICA DE GLUCOZĂ NR.
9B, TRONSONUL BA1, CAMERA
2, 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)

JAPANOS ramen bento sushi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.15.01; 27.03.15

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 04415
(151) 05/07/2018
(732) S.C. INTERSOFT START

SOLUTIONS S.R.L., STR.
NICOLAE FILIPESCU NR. 53-55,
ET. 5, CAMERA 95, SECTOR
2, 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)

dasSOFT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 04416
(151) 05/07/2018
(732) PRIMA BROADCASTING GROUP

SRL, BD. DIMITRIE POMPEI,
NR. 9-9A, CLĂDIREA 20, ET. 7,
SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

FOCUS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalare, cărţi de joc, caractere
tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04417
(151) 05/07/2018
(732) GEORGE-ORLANDO GHIURI,

STRADA: MUNCEL, NUMAR: 39C,
JUDET:
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

I imperfect

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21

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

clase:
33. Vinuri.

───────
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(210) M 2018 04418
(151) 05/07/2018
(732) GEORGE-ORLANDO GHIURI,

STRADA: MUNCEL, NUMAR: 39C,
JUDET:
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

NUD

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 04419
(151) 05/07/2018
(732) SEARCH CHEMICALS SRL, B-

DUL AUREL VLAICU NR.125,
ETAJ 2, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANŢA, 900154,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Homelux

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 07.01.24

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5010),
galben (RAL 1018)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 04420
(151) 05/07/2018
(732) GEORGE-ORLANDO GHIURI,

STRADA: MUNCEL, NUMAR: 39C,
JUDET:
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

C CRAFT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.02.07; 24.15.13

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2018 04421
(151) 05/07/2018
(732) IONICA NORICA BÎRZOTESCU,

STR. TARGU NEAMT NR. 19A,
BL. TS30, AP. 5, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
REŢETE ISTORICE

MÂNGÂIEREA STRĂBUNILOR
(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.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04422
(151) 05/07/2018
(732) SC TOYS MANIA SRL, STRADA:

GRAULUI, NUMAR: 2, JUDET:
BRASOV, BRASOV, 500376,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

REVENGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22; 26.13.25

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

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

───────

(210) M 2018 04423
(151) 05/07/2018
(732) NELFIACOM IMPEX SRL, STR.

SIDERURGISTILOR NR. 34,
JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
TOTUL PE GUSTUL TAU !

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

29.  Extracte de carne, uleiuri şi grăsimi
comestibile, carne, peşte, păsări şi vânat, fructe
şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
ouă, lapte şi produse lactate, jeleuri, dulceţuri,
compoturi.
30. 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, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori de cafea, mirodenii, orez, tapioca şi
sago, gheaţă.

───────
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(210) M 2018 04425
(151) 05/07/2018
(732) GHEORGHE ilie, STRADA: COL.

STEFAN STOIKA, NUMAR: 20, BL.
17A, SC. A, APART. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BAUTURATA.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
19.07.01; 02.09.18; 02.09.14

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
inclusiv online, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, inclusiv online, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
în scopul vânzării.
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, evenimente de
degustări de vinuri în scopuri educative.
43. Servicii de restaurante şi baruri, servicii de
catering, servicii de catering mobil.

───────

(210) M 2018 04426
(151) 05/07/2018
(732) WINEX IMPEX SRL, STRADA:

EROILOR, NUMAR: 144B, JUDET:
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Minuette

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

clase:
18. Piele sau imitaţie de piele.
25. Îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2018 04427
(151) 05/07/2018
(732) LEONARD-SABIN IXARIU,

STRADA: ALEXANDRU
IOAN CUZA, NUMAR: 2, SAT
SĂRMĂȘEL, JUDET: MURES,
SĂRMAȘU, 547519, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

LOGIQ DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.05.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#436abb), albastru deschis
(HEX=#86a6ea), gri (HEX=#6a6a6a)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Creare, programare, actualizare pagini web
și magazine on-line, servicii de design site web,
găzduire de pag web (hosting), întreținere și
mentenanță site-uri web, dezvoltare software,
programare și implementare site-uri web și
magazine on-line.
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───────

(210) M 2018 04428
(151) 05/07/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., BD-UL REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BCR Economida

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 04.05.05
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

bleumarin, galben, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afcaeri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 04429
(151) 05/07/2018
(732) SC ADD ART DECO DESIGN SRL,

B-DUL LACUL TEI, BL. 17-18, AP.
208, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

bottone

(531) Clasificare Viena: 09.05.12; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.02

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi

și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive si articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

───────

(210) M 2018 04431
(151) 05/07/2018
(732) ASOCIATIA MAGICAMP, STR.

NOUA, NR. 12, JUD. DÂMBOVIŢA,
BRANESTI, 137055, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

ÎMPREUNĂ PENTRU
MagicHOME

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 07.01.24;
07.15.22; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
36. Strângere de fonduri de binefacere,
colectare de fonduri de binefacere, sponsorizare
financiară, servicii filantropice privind donațiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donațiilor monetare, colectare de fonduri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/07/2018

de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment.
41. Organizarea de evenimente de divertisment
pentru binefacere și strângere de fonduri, servicii
de educație și instruire.
43. Cazare temporară și servicii de alimentație,
asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2018 04432
(151) 05/07/2018
(732) ASOCIATIA MAGICAMP, STR.

NOUA, NR. 12, JUD. DÂMBOVIŢA,
BRANESTI, 137055, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

MagiCAMP joacă la greu!

(531) Clasificare Viena: 02.09.15; 26.13.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, verde,
roz, mov, portocaliu, alb, gri

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

36. Strângere de fonduri de binefacere,
colectare de fonduri de binefacere, sponsorizare
financiară, servicii filantropice privind donațiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donațiilor monetare, colectare de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment.
41. Organizarea de evenimente de divertisment
pentru binefacere și strângere de fonduri, servicii
de educație și instruire.
43. Cazare temporară și servicii de alimentație,
asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2018 04433
(151) 05/07/2018
(732) ASOCIATIA MAGICAMP, STR.

NOUA, NR. 12, JUD. DÂMBOVIŢA,
BRANESTI, 137055, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

M

(531) Clasificare Viena: 02.09.15; 27.05.21;
29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, verde,
roz, mov, portocaliu, alb, gri

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

36. Strângere de fonduri de binefacere,
colectare de fonduri de binefacere, sponsorizare
financiară, servicii filantropice privind donațiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donațiilor monetare, colectare de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment.
41. Organizarea de evenimente de divertisment
pentru binefacere și strângere de fonduri, servicii
de educație și instruire.
43. Cazare temporară și servicii de alimentație,
asigurarea de hrană și băuturi.

───────
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(210) M 2018 04434
(151) 05/07/2018
(732) VALERIU DARII, ALE.

MOZAICULUI NR. 8, BL. B8,
SC. B, ET. 2, AP. 45, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LEGENDA HAIDUCULUI

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman si veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 04435
(151) 05/07/2018
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCURESTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.04.07; 03.04.24;
03.04.26; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, galben

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artiști,
pensule, mașini de scris și articole de birou
(cu excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
25.  Articaie de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
precum cercetarea și proiectarea aferentă,
servicii de analiză și cercetare industrială,
proiectare și dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2018 04436
(151) 05/07/2018
(732) ALIN CERVATIUC, STR. DROBETA

NR. 5, BL. R15, SC. C, ET. 1,
AP. 2, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Radio Hit

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

42. Servicii stiințifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2018 04437
(151) 05/07/2018
(732) SC CIRAST SRL, SAT GOLEŞTII

DE SUS, NR. 1, JUDEŢUL
VRANCEA, COMUNA COTEŞTI,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)
BEEVIROL

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

5. Produse veterinare, produse și substanșe
dietetice adaptate pentru uz veterinar,
suplimente alimentare pentru animale.

───────

(210) M 2018 04438
(151) 05/07/2018
(732) NORDIC PETFOOD PRODUCTION

SRL, CALEA VITAN NR. 240A,
SECTOR 3, , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)

NPP NORDIC PETFOOD
PRODUCTION Smart

and well done for pets

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

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

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

31. Hrană pentru animalele de companie,
animale vii, păsări vii, oase comestibile pentru
animale de companie, gustări pentru animale
de companie, hrană uscată pentru animale de
companie, hrană umedă (în conservă) pentru
animalele de companie, nutreţ fortifiant pentru
animale, obiecte comestibile de mestecat pentru
animale, făină pentru animale, sare pentru
animale, aditivi (nemedicamentoşi) pentru hrana
animalelor,
suplimente (nemedicamentoase) pentru
animale, alge pentru consum animal, biscuiţi
pentru animale, fân pentru hrana animalelor,
momeală vie pentru pescuit, Hrană pentru
animale, peşti de acvariu (vii), hrană pentru
păsări., hrană pentru peşti, hrană pentru peştii
din acvariu
35. Promovarea afacerii (publicitate),
strângerea la un loc, în folosul terților, a tuturor
bunurilor menționate în clasa 31 precum și a
unor bunuri destinate animalelor de companie,
cum ar fi: băuturi, produse cosmetice, produse
de îngrijire, produse de îngrijire dentară, produse
veterinare, produse de igienă, produse de
curăţat, medicamente, produse antiparazitare,
suplimente alimentare, jucării, jocuri, ansambluri
de joacă, îmbrăcăminte, încălţăminte, lese,
botniţe, zgărzi, hamuri, perii, piepteni, cleşti,
veselă pentru servirea mesei, adăpători, litiere,
produse pentru litiere, aşternuturi igienice, terarii,
acvarii, produse şi accesorii pentru terarii şi
acvarii, colivii, produse şi accesorii pentru colivii,
produse de educaţie, produse pentru dresaj,
accesorii auto, genţi şi cuşti de transport,
medalioane, perne, pături, paturi, culcuşuri,
cuşti, coşuri, cuiburi, mobilier (exceptând
transportul) pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshoping, servicii de vânzare cu ridicata
a tuturor bunurilor menționate în clasa 31
precum și a unor bunuri destinate animalelor de
companie, cum ar fi: băuturi, produse cosmetice,
produse de îngrijire, produse de îngrijire
dentară, produse veterinare, produse de igienă,
produse de curăţat, medicamente, produse
antiparazitare, suplimente alimentare, jucării,
jocuri, ansambluri de joacă, îmbrăcăminte,
încălţăminte, lese, botniţe, zgărzi, hamuri,
perii, piepteni, cleşti, veselă pentru servirea
mesei, adăpători, litiere, produse pentru litiere,
aşternuturi igienice, terarii, acvarii, produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/07/2018

şi accesorii pentru terarii şi acvarii, colivii,
produse şi accesorii pentru colivii, produse
de educaţie, produse pentru dresaj, accesorii
auto, genţi şi cuşti de transport, medalioane,
perne, pături, paturi, culcuşuri, cuşti, coşuri,
cuiburi, mobilier, organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
distribuirea de eșantioane publicitare, pregătire
de materiale publicitare și de comercializare
pentru terți, demonstrații cu produse în scopuri
de comercializare cu amănuntul de mărfuri
pentru terţi, managementul afacerilor cu privire
la transport livrări, servicii de administrarea
afacerilor în domeniul transportului și livrărilor.
36. Schimb valutar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalarea şi depozitarea obiectelor
şi hranei destinate animalelor., servicii de
antrepozitare a mărfurilor destinate comerțului.

───────

(210) M 2018 04439
(151) 05/07/2018
(732) SC CATIDIN IDEEAS SRL, ALEEA

NEGOIU NR. 10, JUD. CLUJ,
GILAU, 407310, CLUJ, ROMANIA

(540)

Fromagerie PASSION
FOR CHEESE AND WINES

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 08.03.12; 11.03.02

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2018 04440
(151) 05/07/2018
(732) ALIN CERVATIUC, STR. DROBETA

NR. 5, BL. R15, SC. C, ET. 1, AP. 2,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA
CLAUDIU FLORIN ASIMIONESEI,
STR. MUNTENIMII NR. 2, BL. 591,
TR. 2, ET. 4, AP. 15, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Radio Hit 94.9

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul, agenţie de publicitate.
38. Telecomunicaţii, transmiterea emisiunii
radiofonice.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de spectacole, realizare emisiuni
radiofonice (divertisment).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2018 04441
(151) 05/07/2018
(732) EJOBS GROUP S.R.L., BD.

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)

PRIMUL JOB AȘTEPȚI
PRIMUL SALARIU? IA-
ȚI ÎNTÂI PRIMUL JOB!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.15.01; 26.03.01

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

clase:
9. Software (program), programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe calculator,
înregistrate, programe de calculator (software
descărcabil), aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive mobile, aplicații software
pentru telefoane mobile, baze de date
electronice, baze de date computerizate,
publicaţii electronice descărcabile.
35. Recrutare și plasare de personal, recrutare
și plasare de personal prin intermediul unui
site web, servicii de recrutare și plasare online
de personal, activități ale agențiilor de plasare
a forței de muncă, consultanţă în domeniul
managementului personalului, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, organizare
şi coordonare de târguri de locuri de muncă,
managementul resurselor umane, consultanţă
în domeniul resurse umane, furnizare de
informaţii în materie de recrutare şi plasare
de personal printr-o reţea informatică globală,
furnizare de informaţii despre recrutarea şi

plasarea de personal prin intermediul unui site
web, servicii de intervievare (pentru recrutarea
de personal), servicii de informaţii privind
oportunităţile profesionale şi de carieră, analiza
postului pentru determinarea seturilor de abilităţi
ale angajatului şi a altor cerinţe cu privire
la angajat, gestionarea locurilor de muncă, a
ofertelor şi solicitărilor de locuri de muncă,
servicii de informaţii şi consultanţă pentru
carieră (cu excepţia consultanţei educaţională
sau de formare), servicii de intermediere de
recrutare de personal, servicii de consultanță
și consiliere referitoare la plasarea forței de
muncă, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la recrutarea de personal, servicii de
consiliere în materie de angajare, publicitate
pentru recrutare de personal, publicitate,
managementul afacerilor, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, furnizarea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, prelucrare de date,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, pregătire de anunţuri
publicitare, redactare de texte publicitare,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
închiriere de spațiu publicitar pe Internet pentru
anunțuri de angajare, compilare de anunţuri
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, studii de
piaţă, marketing, lucrări de birou, relaţii publice,
sondaje de opinie, activități de consultanță
pentru afaceri și management.
41. Instruire în dezvoltarea abilităților de
angajare, instruire în domeniul oportunităților
de angajare, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), organizare de evenimente în scopuri
educaționale sau de divertisment.
42. Infrastructură ca serviciu (IaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), software ca serviciu (SaaS),
proiectare, dezvoltare, întreţinere si găzduire
de baze de date, proiectare şi dezvoltare de
software, proiectare, dezvoltare, întreţinere si
găzduire de site-uri web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, asigurarea
utilizării temporare de aplicații web, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informaţii,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
servicii de stocare electronică pentru arhivare de
baze de date, găzduire de portaluri web.
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───────

(210) M 2018 04442
(151) 05/07/2018
(732) SC NETWORK ONE

DISTRIBUTION SRL, STR.
MARCEL IANCU NR. 3-5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MURĂ-N GURĂ

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2018 04443
(151) 05/07/2018
(732) WINE INTERNATIONAL

DISTRIBUTION SRL,
BULEVARDUL TINERETULUI NR.
17, PARTER, BL. 25, SC. A, AP. 3,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040343,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

RAZOARE PANCIU

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 07.01.01; 06.19.07; 06.19.09

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a vinurilor
linistite si a vinurilor spumante cu denumirea de
origine controlata din arealul Panciu (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, prin magazine
en-gros sau en-detail, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin intermediul
aplicatiilor, prezentarea spre vânzare şi vânzare
prin toate mijloacele de prezentare şi de
comunicare de vinuri linistite si vinuri
spumante cu denumirea de origine
controlata din arealul Panciu, promoţii pentru
produsele comercializate (promovare), informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
privind vinurile linistite si vinurile spumante
cu denumirea de origine controlata din
arealul Panciu, organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale şi promoţionale
privind vinurile linistite si vinurile spumante cu
denumirea de
origine controlata din arealul Panciu, servicii de
informații comerciale referitoare la vinuri.
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39. Transport, ambalare vinuri linistite si vinuri
spumante cu denumirea de origine controlata
din arealul Panciu, depozitare, livrare de vinuri
(transport), depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată.

───────

(210) M 2018 04444
(151) 05/07/2018
(732) Asociația Culturală Moștenitorii,

PUNCTUL VIISOARA- SALISTEA
CASEI NR. 273, JUD. VÂLCEA,
VAIDEENI, VALCEA, ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA CULTURALĂ
MOȘTENITORII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.10; 09.01.09

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04445
(151) 05/07/2018
(732) Asociația Culturală Moștenitorii,

PUNCTUL VIISOARA- SALISTEA
CASEI NR. 273, JUD. VÂLCEA,
VAIDEENI, VALCEA, ROMANIA

(540)
Săculețul de Vaideeni

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

23. Fire de uz textil.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────


