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Cereri Mărci publicate în 14/08/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05091 07/08/2018 SECURITY VOL SA SECURITY VOL

2 M 2018 05141 07/08/2018 SC GRANDE DOLCERIA SRL Tuşa Varvara

3 M 2018 05152 07/08/2018 SHOPPING MALL INVEST
S.R.L.

Promenada mall

4 M 2018 05153 07/08/2018 ANDREI COSTEL
GELU BODRUG
IONUT-CLAUDIU BUHA
MARIUS CHINA
NICOLETA AURELIA POPESCU
MARIUS SOFRON

OLD BLACKS ROCK & MORE

5 M 2018 05154 07/08/2018 ANDREI COSTEL
GELU BODRUG
IONUT-CLAUDIU BUHA
MARIUS CHINA
NICOLETA AURELIA POPESCU
MARIUS SOFRON

OLD BLACKS

6 M 2018 05155 07/08/2018 ROXANA-MIHAELA GAMART MOBIUS GALLERY

7 M 2018 05156 07/08/2018 DESTINE HOLIDAYS S.R.L. Destine holidays fiindca existi

8 M 2018 05157 07/08/2018 AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL La femme fatale

9 M 2018 05158 07/08/2018 S.C. NOVA POWER & GAS
S.R.L.

NOVA

10 M 2018 05159 07/08/2018 TEVEDO STORM LLC COMUNITATEA MESTERILOR

11 M 2018 05160 07/08/2018 RETAIL CONCEPT & DESIGN
SRL

weser

12 M 2018 05161 07/08/2018 HUDEMA'S SRL hudema's

13 M 2018 05162 07/08/2018 HUDEMA'S SRL hudema's

14 M 2018 05163 07/08/2018 SC DRAGOSTAL GUARD SRL DRAGOSTAL GUARD

15 M 2018 05164 07/08/2018 SC PREVENT GUARD SRL PREVENT GUARD

16 M 2018 05166 07/08/2018 BOGDAN CORNEL TOIA TOYA SOLUTIONS

17 M 2018 05167 07/08/2018 S.C. ART SAFARI SRL PAVILIONUL DE ARTA
BUCURESTI

18 M 2018 05168 07/08/2018 S.C. ART SAFARI SRL ART SAFARI

19 M 2018 05169 07/08/2018 ALEXANDRU-GHEORGHE SAS MIO MONDO

20 M 2018 05170 07/08/2018 SC POLICOLOR SA METAL EXPERT PROTECTA

21 M 2018 05171 07/08/2018 SC CAMARAD PROTECT SRL CP CAMARAD PROTECT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 05172 07/08/2018 P.M. INNOVATION

LABORATORIES LTD
FIXODERM

23 M 2018 05173 07/08/2018 P.M. INNOVATION
LABORATORIES LTD

FIXO DERM

24 M 2018 05174 07/08/2018 P.M. INNOVATION
LABORATORIES LTD

PROVENE

25 M 2018 05175 07/08/2018 P.M. INNOVATION
LABORATORIES LTD

PRO VENE

26 M 2018 05177 07/08/2018 MARINELA ANA BANICA ORTHOTROPICS

27 M 2018 05178 07/08/2018 MARINELA ANA BANICA ORTHO SMILE

28 M 2018 05179 07/08/2018 CARSHINE CLUB SRL CarShine

29 M 2018 05182 08/08/2018 MARINELA ANA BANICA ORTHO KID

30 M 2018 05183 08/08/2018 ALI AYDIN KORKMAZ

31 M 2018 05184 08/08/2018 SC LE BIJOUX PLACE SRL XUPING

32 M 2018 05185 08/08/2018 MARINELA ANA BANICA KIDODENT

33 M 2018 05186 08/08/2018 CRISTINEL TUNSCHI KNIFE COMBAT SYSTEM TC

34 M 2018 05187 08/08/2018 GOURMET ENTERTAINMENT
SRL

GINTONERIA The Gin & Tonic
Festival

35 M 2018 05188 08/08/2018 MARINELA ANA BANICA ORTHO INSTITUTE Shaping
Smiles Shaping Lives

36 M 2018 05189 08/08/2018 BOGDAN DRACEA HAOSAT

37 M 2018 05191 08/08/2018 SHARDA EUROPE B.V.B.A. PROMAIZE

38 M 2018 05192 08/08/2018 SC INDIPENDENCE TEXTILE
SRL

Sartoria Ilda Stefani 1982

39 M 2018 05193 08/08/2018 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
PETROLUL 52

LUPINO

40 M 2018 05194 08/08/2018 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
PETROLUL 52

FCP TV

41 M 2018 05195 08/08/2018 CORECT 2000 SRL TECHONE

42 M 2018 05196 08/08/2018 SC OCTASER SRL ATELIER VARADINUM
MEŞTEŞUG ÎN LEMN ŞI ALTE
MATERIALE NOBILE

43 M 2018 05197 08/08/2018 S.C. TONNELLERIE MARGO
S.R.L.
NICOLAIE VULTURAR

Tonnellerie Margo

44 M 2018 05198 08/08/2018 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. MY LUCKY BABY!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
45 M 2018 05199 08/08/2018 CAROL PAUL SITTNER P:5 Paul Sittner

46 M 2018 05201 08/08/2018 BLAU STERN IMPEX SRL BLAUSTERN

47 M 2018 05202 08/08/2018 SERBAN GHEORGHE
CONSTANTIN

Me Gusta Bistro

48 M 2018 05203 08/08/2018 BENEFICA PRODCOM SRL HANNE & EDY MARKET
www.hanne-edy.ro

49 M 2018 05204 08/08/2018 ANTONELLASHOP SRL Antonella studio

50 M 2018 05206 08/08/2018 PANDERA ONLINE SRL PANDERA

51 M 2018 05207 08/08/2018 OPTICAL NETWORK SRL RD ROGER DUVAL

52 M 2018 05208 08/08/2018 LAZIN OCTAVIAN IONUŢ PFA Pepiniera Lazin est.2012

53 M 2018 05209 08/08/2018 LAZIN OCTAVIAN IONUŢ PFA Pepiniera Lazin est.2012
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(210) M 2018 05091
(151) 07/08/2018
(732) SECURITY VOL SA, BLD. DUNARII

NR. 52A, ET. 1, CAMERA 4, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SECURITY VOL

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 24.01.13; 24.01.20; 23.01.01;
07.01.03; 03.07.16; 18.04.02

(591) Culori revendicate:crem, galbui,
albastru, bluemarin, vernil, verde, gri
inchis, gri deschis, alb, negru

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

37. Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Crearea şi menţinerea pagina web.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 05141
(151) 07/08/2018
(732) SC GRANDE DOLCERIA SRL ,

STR. REGIMENTUL 11 SIRET NR.
48, CAMERA 1, BL. G2, SC. 2, ET.
8, AP. 78, JUD. GALAŢI,, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

Tuşa Varvara

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 02.03.01; 02.03.04; 09.01.10;
25.01.19; 08.01.15; 11.03.20

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), gheaţă.

───────
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(210) M 2018 05152
(151) 07/08/2018
(732) SHOPPING MALL INVEST S.R.L.,

ŞSEAUA BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 19-21, BIROUL NR. 10, ET.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Promenada mall

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.16; 26.01.05; 01.15.23

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05153
(151) 07/08/2018
(732) ANDREI COSTEL , STR.

GAROFIŢEI NR. 5, JUDEŢUL
ILFOV , CHITILA , ILFOV,
ROMANIA
GELU BODRUG , STR. CAISULUI
NR. 9, JUDEŢUL ILFOV , CHITILA ,
ILFOV, ROMANIA
IONUT-CLAUDIU BUHA, STR.
DOINELOR NR. 82B, AP. 3, JUD.
ILFOV, SAT FUNDENI, ILFOV,
ROMANIA
MARIUS CHINA, ŞOS. VITAN
BÂRZEŞTI NR. 7D, BL. 4, SC.
4, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NICOLETA AURELIA POPESCU,
STR. URANUS NR. 40B-C, BL. 1,
ET. 1, AP. 13, JUD. ILFOV, SAT
VIRTEJU, ILFOV, ROMANIA
MARIUS SOFRON, BD. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 47, BL.
J40, SC. 1, AP. 15, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
OLD BLACKS ROCK & MORE

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

15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(210) M 2018 05154
(151) 07/08/2018
(732) ANDREI COSTEL , STR.

GAROFIŢEI NR. 5, JUDEŢUL
ILFOV , CHITILA , ILFOV,
ROMANIA
GELU BODRUG , STR. CAISULUI
NR. 9, JUDEŢUL ILFOV , CHITILA ,
ILFOV, ROMANIA
IONUT-CLAUDIU BUHA, STR.
DOINELOR NR. 82B, AP. 3, JUD.
ILFOV, SAT FUNDENI, ILFOV,
ROMANIA
MARIUS CHINA, SOS. VITAN
BARZESTI NR. 7D, BL. 4, SC.
A, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NICOLETA AURELIA POPESCU,
STR. URANUS NR. 40B-C, BL. 1,
ET. 1, AP. 13, JUD. ILFOV, SAT
VIRTEJU, ILFOV, ROMANIA
MARIUS SOFRON, BD-UL 1
DECEMBRIE 1918 NR. 47, BL.
J40, SC.1, AP. 15, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OLD BLACKS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 22.01.15;
03.07.17; 09.03.09

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

15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43.  Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2018 05155
(151) 07/08/2018
(732) ROXANA-MIHAELA GAMART,

STR. ARDEALULUI NR. 13, BL.
C2, SC. B, ET. 1, AP.22, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MOBIUS GALLERY

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

clase:
16. Tablori (picturi), cu sau fără ramă.
20. Statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic.
41. Activităţi culturale.

───────
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(210) M 2018 05156
(151) 07/08/2018
(732) DESTINE HOLIDAYS S.R.L., STR.

TORCATORI NR. 2 B, BIROU 7,
ET. 1, APT. 3, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Destine holidays fiindca existi

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.03.02; 02.03.16; 02.03.26;
02.01.16; 02.01.23

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05157
(151) 07/08/2018
(732) AFI TOTAL DISTRIBUTION

SRL, STR. CEREMUSULUI, NR.
18A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
La femme fatale

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

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

(210) M 2018 05158
(151) 07/08/2018
(732) S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L.,

CALEA TURZII NR. 217, JUD.
CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

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

(540)

NOVA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.04.05

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

clase:
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4. Energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie electrică din energie
eoliană, combustibili, carburanţi, materiale
(combustibil) pentru iluminat, gaz de generator,
gaz natural, gaz combustibil, combustibili gazoşi.
39. Furnizare, transport şi distribuţie de
energie electrică şi gaze naturale, servicii
publice de distribuţie a gazelor naturale,
servicii de îmbuteliere, depozitare, logistică şi
transport, organizarea transportului (distribuirii)
de combustibili, transport de gaze prin conducte.
40. Tratarea gazelor naturale, producerea de
energie electrică, purificarea gazelor, arderea
gazelor, rafinarea gazului, filtrarea gazelor,
servicii de consultanţă privind generarea de
energie electrică, închirieri de echipamente
generatoare de energie, producere de energie
de către centrale electrice şi turbine eoliene.

───────

(210) M 2018 05159
(151) 07/08/2018
(732) TEVEDO STORM LLC, 619 NEW

YORK AVENUE, CLAYMONT,
19703, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)
COMUNITATEA MESTERILOR

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii.
35. Lucrări de birou, activități suport de birou
(servicii de secretariat).
37. Construcţii clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 05160
(151) 07/08/2018
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)

weser

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.03.15; 12.03.11

(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.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii.

───────
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(210) M 2018 05161
(151) 07/08/2018
(732) HUDEMA'S SRL, STR.

SPARTACUS NR. 15, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300327, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

hudema's

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.13; 26.11.25

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

20. Gherghefuri, rame pentru tablouri.
40. Tipărire (imprimare) pe pânză de hârtie
pentru obţinerea goblenului (imprimat, cu
diagramă sau broderie).
42.  Design şi arte grafice în vederea relizării de
goblen (imprimat, cu diagramă sau broderie).

───────

(210) M 2018 05162
(151) 07/08/2018
(732) HUDEMA'S SRL, STR.

SPARTACUS NR. 15, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300327, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

hudema's

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.13; 26.11.25

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

20. Gherghefuri, rame pentru tablouri.
40. Tipărire (imprimare) pe pânză de hârtie
pentru obţinerea goblenului (imprimat, cu
diagramă sau broderie).
42. Design şi arte grafice în vederea relizării de
goblen (imprimat, cu diagramă sau broderie).

───────

(210) M 2018 05163
(151) 07/08/2018
(732) SC DRAGOSTAL GUARD SRL,

STR. PUŞCAŞU NR. 64, JUD.
IALOMIŢA, COM. GHEORGHE
DOJA, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)
DRAGOSTAL GUARD

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
07/08/2018-08/08/2018

(210) M 2018 05164
(151) 07/08/2018
(732) SC PREVENT GUARD SRL, SOS.

SALAJ NR. 202, AP. 31, SECTOR
5 , BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PREVENT GUARD

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────

(210) M 2018 05166
(151) 07/08/2018
(732) BOGDAN CORNEL TOIA , STR.

NUFĂRULUI NR. 40, BL. AN60,
ET. 10, AP. 44, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

TOYA SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.01.20;
26.03.04; 27.05.01; 27.05.02

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

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,
servicii IT, servicii de furnizori de server de
aplicatii (ASP), furnizarea de informaţii din

indexuri şi baze de date cu funcţie de căutare,
punere la dispoziţie de utilizare ocazională a
unor aplicaţii software nedescărcabile, servicii
de consultanţă în materie de hardware şi
software de calculator, informaţii referitoare la
tehnologie informatică furnizate on-line dintr-o
reţea globală de calculatoare sau pe internet,
creare şi întreţinere de pagini web, furnizarea de
motoare de cautare pentru obtinerea datelor prin
intermediul retelelor de comunicatii, gestionarea
motoarelor de căutare, servicii de calculator,
respectiv crearea de comunităţi virtuale pentru
utilizatorii înregistraţi pentru organizarea de
grupuri şi evenimente, servicii informatice,
respectiv găzduirea de facilităţi electronice
pentru terţi pentru organizarea şi coordonarea
de întâlniri, evenimente şi discuţii interactive prin
reţele de comunicaţii, servicii ale unor furnizori
de aplicatii, si anume gazduire de software
pentru terti, furnizor de servicii de aplicaţii
(ASP) cu software care permite sau facilitează
încărcarea, descărcarea, difuzarea, afişarea,
etichetarea, crearea de bloguri (pagini de
internet de tip jurnal), legătura, punerea la comun
sau furnizarea în alt mod a informaţiilor sau
mediilor electronice prin reţele de comunicare,
servicii în domeniul calculatoarelor sub formă de
pagini web personalizate cu informaţii definite
de utilizatori sau specifice, profiluri personale,
conţinut audio, video, cu imagini fotografice,
text, grafice sau date, servicii informatice, şi
anume, furnizor de servicii de aplicaţii care
oferă software pentru interfeţe de programe a
aplicaţiilor (API), servicii software ca un serviciu
(SAAS), furnizarea unui site web pentru a pune
în legătură vânzătorii cu cumpărătorii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2018 05167
(151) 07/08/2018
(732) S.C. ART SAFARI SRL, STR.

C.A ROSSETI NR. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PAVILIONUL DE

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

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

───────

(210) M 2018 05168
(151) 07/08/2018
(732) S.C. ART SAFARI SRL, STR.

C.A ROSSETI NR. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ART SAFARI

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

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

───────

(210) M 2018 05169
(151) 07/08/2018
(732) ALEXANDRU-GHEORGHE SAS,

STR. PRIVIGHETORII NR. 4,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

MIO MONDO

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

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2018 05170
(151) 07/08/2018
(732) SC POLICOLOR SA, BD-UL

THEODOR PALLADY NR.
51, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC B, ET.2, AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010588

(540)

METAL EXPERT PROTECTA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 25.01.19

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

clase:
1. Răşini artificiale neprelucrate, tananţi, adezivi
folosiţi în industrie.
2. Vopsele, lacuri, coloranţi, metale sub formă
de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare şi artă, coloranţi alizarine, aniline,
annotto (colorant)/annatto (colorant), auramina,
oxid de cobalt, montare, pigmenţi, oxid de
zinc (pigment), preparate de legare pentru
vopsele, aglutinante pentru vopsele, diluanţi
pentru lacuri, vopsele de acoperire, preparate
de protecţie pentru metale (vopsele), vopsele
de aluminiu, vopsele bactericide, amorse,
produse pentru prevenirea anticorozive, benzi
anti-corozive, unsoare anti-rugină, uleiuri anti-
rugină, preparate anti-rugină, preparate anti-
murdărire pentru metale, conservanţi (vopsele)
împotriva ruginei şi împotriva deteriorării
lemnului, coloranţi, baiţuri, răşini naturale brute.
17. Vopsele şi lacuri izolante, materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante.

───────
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(210) M 2018 05171
(151) 07/08/2018
(732) SC CAMARAD PROTECT SRL,

STR. NICOLAE IORGA NR. 24,
JUDEŢ HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

CP CAMARAD PROTECT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.01.15; 27.05.22

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor , organizare de călătorii.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2018 05172
(151) 07/08/2018
(732) P.M. INNOVATION

LABORATORIES LTD, STRADA:
VYRONOS, NUMAR: 36, NICOSIA
TOWER CENTER, 8TH FLOOR,
NICOSIA, CY-1096, CIPRU

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FIXODERM

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

3. Preparate de albire și alte substanțe pentru
spălare, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților, deodorante
de uz personal, geluri cosmetice, unguente
cosmetice, creme cosmetice, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
calmarea hemoroizilor, preparate cosmetice pe
bază de plante și creme pentru calmarea
hemoroizilor.
5. Produse farmaceutice și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
alimente pentru sugari, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dintilor,
mulaje dentare, dezinfectanţi, alimente și
băuturi adaptate pentru scopuri medicale,
produse pentru odorizarea aerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea hemoroizilor,
preparate pe bază de plante și creme pentru
tratarea hemoroizilor.

───────

(210) M 2018 05173
(151) 07/08/2018
(732) P.M. INNOVATION

LABORATORIES LTD, STRADA:
VYRONOS, NUMAR: 36, NICOSIA
TOWER CENTER, 8TH FLOOR,
NICOSIA, CY-1096, CIPRU

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FIXO DERM

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

3. Preparate de albire și alte substanțe pentru
spălare, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților, deodorante
de uz personal, geluri cosmetice, unguente
cosmetice, creme cosmetice, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
calmarea hemoroizilor, preparate cosmetice pe
bază de plante și creme pentru calmarea
hemoroizilor.
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5. Produse farmaceutice și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
alimente pentru sugari, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dintilor,
mulaje dentare, dezinfectanţi, alimente și
băuturi adaptate pentru scopuri medicale,
produse pentru odorizarea aerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea hemoroizilor,
preparate pe bază de plante și creme pentru
tratarea hemoroizilor.

───────

(210) M 2018 05174
(151) 07/08/2018
(732) P.M. INNOVATION

LABORATORIES LTD, STRADA:
VYRONOS, NUMAR: 36, NICOSIA
TOWER CENTER, 8TH FLOOR,
NICOSIA, CY-1096, CIPRU

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PROVENE

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

3. Preparate de albire și alte substanțe pentru
spălare, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților, deodorante
de uz personal, geluri cosmetice, unguente
cosmetice, creme cosmetice, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
calmarea hemoroizilor, preparate cosmetice pe
bază de plante și creme pentru calmarea
hemoroizilor.
5. Produse farmaceutice și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
alimente pentru sugari, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dintilor,
mulaje dentare, dezinfectanţi, alimente și
băuturi adaptate pentru scopuri medicale,
produse pentru odorizarea aerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea hemoroizilor,
preparate pe bază de plante și creme pentru
tratarea hemoroizilor.

───────

(210) M 2018 05175
(151) 07/08/2018
(732) P.M. INNOVATION

LABORATORIES LTD, STRADA:
VYRONOS, NUMAR: 36, NICOSIA
TOWER CENTER, 8TH FLOOR,
NICOSIA, CY-1096, CIPRU

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PRO VENE

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

3. Preparate de albire și alte substanțe pentru
spălare, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților, deodorante
de uz personal, geluri cosmetice, unguente
cosmetice, creme cosmetice, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
calmarea hemoroizilor, preparate cosmetice pe
bază de plante și creme pentru calmarea
hemoroizilor.
5. Produse farmaceutice și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
alimente pentru sugari, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dintilor,
mulaje dentare, dezinfectanţi, alimente și
băuturi adaptate pentru scopuri medicale,
produse pentru odorizarea aerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea hemoroizilor,
preparate pe bază de plante și creme pentru
tratarea hemoroizilor.

───────

(210) M 2018 05177
(151) 07/08/2018
(732) MARINELA ANA BANICA,

STRADA: ROMA, NUMAR: 42A,
AP 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011775, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ORTHOTROPICS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
44. Servicii stomatologice.

───────

(210) M 2018 05178
(151) 07/08/2018
(732) MARINELA ANA BANICA,

STRADA: ROMA, NUMAR: 42A,
AP 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011775, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ORTHO SMILE

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

35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
44. Servicii stomatologice.

───────

(210) M 2018 05179
(151) 07/08/2018
(732) CARSHINE CLUB SRL, STRADA:

VERDE, NUMAR: 71, BL.A71,
SC.C, ET.1, AP.4, JUDET: TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CarShine

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.04.16;
27.05.01; 27.05.02; 18.01.23; 18.01.17;
18.01.18; 18.01.09

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

12. Vehicule.
37. Servicii de reparații, servicii de întreţinere
şi curăţare auto (cosmetică, polish, coating de
protecţie), verificare auto înainte de reparaţii.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 05182
(151) 08/08/2018
(732) MARINELA ANA BANICA,

STR. ROMA NR. 42A, AP 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011775,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ORTHO KID

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2018 05183
(151) 08/08/2018
(732) ALI AYDIN, BLD. IULIU MANIU

NR. 186, BL. E, AP. 104, 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)
KORKMAZ

(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).
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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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii 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 servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05184
(151) 08/08/2018
(732) SC LE BIJOUX PLACE SRL, STR.

BISERICII NR. 3, JUD. TIMIȘ,
CARANI, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
XUPING

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05185
(151) 08/08/2018
(732) MARINELA ANA BANICA,

STR. ROMA NR. 42A, AP 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011775,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KIDODENT

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

35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
44. Servicii stomatologice.

───────

(210) M 2018 05186
(151) 08/08/2018
(732) CRISTINEL TUNSCHI,

TAUTENHAYNGASSE NR. 28,
STIGE 8, AP. 7/8, WIENA, 1150,
AUSTRIA

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

(540)

KNIFE COMBAT SYSTEM TC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.23; 23.01.01; 09.01.10; 11.01.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05187
(151) 08/08/2018
(732) GOURMET ENTERTAINMENT

SRL, STR. CIREŞOAIA NR. 100,
CAMERA.1, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GINTONERIA The

Gin & Tonic Festival
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, marketing, servicii de promovare
a evenimentelor, organizare de evenimente,
expoziţii, tîrguri şi manifestări în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
organizarea de festivaluri în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
închiriere de standuri de vânzare, închiriere de
spaţii şi materiale publicitare.
41. Furnizare de informaţii în materie de
divertisment, organizarea concursurilor de
divertisment, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, educaţionale sau de
divertisment, organizarea de carnavaluri,
activităţi culturale, activităţi sportive, educaţie,
divertisment, furnizarea de publicaţii online,
nedescărcabile, publicare de texte, publicare
online, organizarea de evenimente culturale,
educationale, sportive sau de divertisment,
organizarea de congrese, seminarii,
simpozioane, ateliere de lucru, organizarea
petrecerilor, organizarea de concerte, organizare
de spectacole de comedie, producţia de emisiuni
de radio şi televiziune, furnizare de spaţii pentru
petrecerea timpului liber şi recreere, proiecţii
de filme cinematografice, cluburi de noapte,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
furnizare de servicii specifice cluburilor sociale,
organizarea de seminare educative pentru
barmani, pregătire şi instruire în legătură cu
amestecat cocktailuri şi preparat cocktailuri,

furnizare de divertisment sub formă de prezentări
de aptitudini pentru preparat cocktailuri.
43. Servicii de bar, servicii de restaurant,
furnizare de informații despre servicii de bar,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, servicii de catering, servicii în
legătură cu prepararea şi servirea băuturilor,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de preparat cocktailuri.

───────

(210) M 2018 05188
(151) 08/08/2018
(732) MARINELA ANA BANICA,

STR. ROMA NR. 42A, AP 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011775,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ORTHO INSTITUTE Shaping

Smiles Shaping Lives
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
44. Servicii de stomatologie.

───────
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(210) M 2018 05189
(151) 08/08/2018
(732) BOGDAN DRACEA, STR.

SFANTUL SPIRIDON NR. 7, BL.
CORP A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 1, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HAOSAT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.01.08; 03.01.16

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
imbracaminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii de
comenzi online, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2018 05191
(151) 08/08/2018
(732) SHARDA EUROPE B.V.B.A. , STR.

JOSEF MERTENSSTRAAT 142
, DILBEEK, 1702, BELGIA

(540)
PROMAIZE

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

5. Dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, insecticide.

───────

(210) M 2018 05192
(151) 08/08/2018
(732) SC INDIPENDENCE TEXTILE SRL,

STR. MIRCEA VODĂ NR. 12, AP. 2,
CAM. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sartoria Ilda Stefani 1982

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
04.03.20; 27.07.11

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

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

───────

(210) M 2018 05193
(151) 08/08/2018
(732) ASOCIATIA CLUBUL

SPORTIV PETROLUL 52, STR.
STADIONULUI NR. 26, ET. 1-4,
SPAŢIUL D COLŢ SUD-VEST, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
LUPINO
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2018 05194
(151) 08/08/2018
(732) ASOCIATIA CLUBUL

SPORTIV PETROLUL 52, STR.
STADIONULUI NR. 26, ET. 1-4,
SPAŢIUL D COLŢ SUD-VEST, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

FCP TV

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
21.03.01

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
108C), albastru (2436 CP), alb
(Pantone P25-1 C), negru (Pantone 6
C)

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

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2018 05195
(151) 08/08/2018
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR
3, 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)
TECHONE

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

9. Ceasuri inteligente.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2018 05196
(151) 08/08/2018
(732) SC OCTASER SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 16, AP. 11/A,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ATELIER VARADINUM
MEŞTEŞUG ÎN LEMN ŞI

ALTE MATERIALE NOBILE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.01.16; 14.07.01; 14.07.03; 01.01.02;
01.03.18; 24.07.01; 07.01.06; 07.01.01

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

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

(210) M 2018 05197
(151) 08/08/2018
(732) S.C. TONNELLERIE MARGO

S.R.L., NR. 644, JUDEŢ ARAD,
ŞICULA, 317325, ARAD, ROMANIA
NICOLAIE VULTURAR, STR.
AVRAM IANCU NR. 18 A, JUDEŢ
ARAD, INEU, ARAD, ROMANIA

(540)

Tonnellerie Margo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.07.02; 03.07.24; 03.07.16; 19.01.01

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

19. Semifabricate din lemn, pardoseli din lemn.
40. Prelucrare materiale.

───────

(210) M 2018 05198
(151) 08/08/2018
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA NR. 30, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)
MY LUCKY BABY!

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

───────

(210) M 2018 05199
(151) 08/08/2018
(732) CAROL PAUL SITTNER, CAL.

GRIVITEI NR. 186, BL. N, SC. A,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

P:5 Paul Sittner

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2018 05201
(151) 08/08/2018
(732) BLAU STERN IMPEX SRL, STR.

FANTANICA NR. 36, LOT. 5,
CORP ADMINISTRATIV, BIROU
NR.19, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BLAUSTERN

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.01.02

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

clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
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pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
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.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 05202
(151) 08/08/2018
(732) SERBAN GHEORGHE

CONSTANTIN, STR.
MEMORANDUMULUI NR. 5,
JUDEŢ BRASOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Me Gusta Bistro

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare a produselor şi serviciilor oferite
de restaurante, baruri, pub-uri, snack-baruri,
servicii de catering, servicii de livrare/servicii
de furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
furnizare informaţii comerciale/comerţ electronic,
prin reţele de telecomunicaţii, în scopuri
publicitare şi/sau de vânzare, publicitate online
cu privire la produsele şi/sau serviciile oferite
de restaurante, baruri, pub-uri, snack-baruri,
serviciile de catering, serviciile de livrare/
serviciile de furnizare de alimente şi băuturi.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de pub-uri, snack-baruri, catering,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2018 05203
(151) 08/08/2018
(732) BENEFICA PRODCOM SRL,

STRADA: SERG.MAJ.OCTAVIAN
POPA, NUMAR: 15, JUDET:
BISTRITA-NASAUD,, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

HANNE & EDY MARKET
www.hanne-edy.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
18.01.19

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 05204
(151) 08/08/2018
(732) ANTONELLASHOP SRL, STR.

ALEEA PLOPILOR NR. 30, JUD.
GORJ, TÂRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)

Antonella studio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 02.03.01; 02.03.02

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
2347C, 2035C), negru

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

35. Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice.
41. Seminarii de pregătire în tehnicile de
coafură, cursuri de formare, cursuri de
cosmetică, organizare de cursuri, furnizare de
cursuri de formare, furnizare de cursuri de
pregătire, furnizare de cursuri de instruire,
cursuri în tehnici de înfrumuseţare, organizare
de cursuri de instruire, organizare de cursuri de
formare, organizare şi coordonare de cursuri,
furnizare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri, seminarii şi ateliere de
lucru, organizare de ateliere profesionale şi
cursuri de pregătire profesională, furnizare de
cursuri de instruire cu privire la îndepărtarea
părului nedorit.
44. Servicii furnizate de saloane de coafură
şi înfrumuseţare, servicii de machiaj, servicii
de machiaj profesional, servicii de machiaj
permanent, servicii de machiaj cosmetic, servicii
de consultanţă în domeniul machiajului, servicii

de consultanţă privind machiajul şi servicii de
aplicare a acestuia, servicii de salon de coafor
pentru femei, servicii prestate de saloane de
manichiură, servicii de manichiură, servicii de
manichiură şi de pedichiură, servicii de coafor
pentru bărbaţi, servicii de coafor de lux, servicii
de coafor pentru copii, servicii de epilare, servicii
de epilare corporală cu ceară pentru persoane.

───────

(210) M 2018 05206
(151) 08/08/2018
(732) PANDERA ONLINE SRL, STR.

HAGIGADAR NR. 40, SAT BULAI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

PANDERA

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, machiaj multifuncţional, pudră de
machiaj, machiaj de scenă, pudre pentru
machiaj, machiaj pentru faţă, machiaj pentru
ochi, pudriere cu machiaj, machiaj pentru piele,
seturi de machiaj, creioane de machiaj, produse
pentru machiaj, pudră pentru machiaj, fond de
ten (machiaj), spray pentru fixarea machiajului,
farduri pentru truse de machiaj, produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, loţiuni
cosmetice pentru îndepartarea machiajului,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), baze pentru machiaj sub
formă de paste, produse de machiaj pentru faţă
şi corp, preparate de machiaj pentru faţă şi
corp, baze de machiaj pentru buze (se folosesc
înainte de aplicarea rujului) sau gloss-ului pentru
a preveni mânjirea sau ştergerea timpurie a
acestora), farduri, farduri cosmetice, farduri
pentru pleoape, farduri de obraz, farduri pentru
ochi, farduri de sprâncene, farduri cosmetice
pentru ochi, farduri cosmetice pentru pleoape,
farduri pentru obraz şi buze, palete cu farduri
de ochi, produse cosmetice sub formă de
farduri de pleoape, farduri de pleoape sub
formă de creioane şi pudră, primer pentru
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unghii (cosmetice), fond de ten, fonduri de
ten, fond de ten iluminator pentru piele, fond
de ten lichid (mizu-oshiroi), fond de ten sub
formă de cremă, creme BB de înfrumuseţare,
corector facial, pudră exfoliantă, pudră de
toaletă, pudră pentru faţă, pudră pentru bebeluşi,
pudră de corp, pudră pentru sprâncene, pudră
de păr, pudră de mâini, pudră de talc, pudră
pentru corp (nemedicinală), pudră pentru faţă
(nemedicinală), pudră liberă pentru faţă, pudră
pentru picioare (nemedicinală), pudră de talc
parfumată, pudră pentru baie (nemedicinală),
pudră pentru curăţarea dinţilor, pudră de spălat
părul, pudră cremoasă pentru faţă, pudră de
talc pentru toaletă, pudră de talc pentru corp,
pudră solidă pentru pudriere (cosmetice), pudră
pentru faţă sub formă de hârtie acoperită
cu pudră, foiţe de pudră pentru faţă, pudră
parfumată (de uz cosmetic), produse cosmetice
sub formă de pudră, pudră de talc pentru
bebeluşi (nemedicinală), pudră pentru degresare
de uz general, pudră albă de faţă de uz cosmetic,
pudră pentru măşti de corp (de uz cosmetic),
fard de obraz, fard de obraz lichid, fard cremos
de obraz, produse cosmetice sub formă de fard
de obraz, lapte demachiant, demachiante pentru
ochi, produse demachiante pentru ochi, dischete
demachiante din vată, rujuri, rujuri cremoase,
ruj de buze, etuiuri pentru ruj, ruj cu protecţie
solară (cosmetice), creioane de contur pentru
buze, creioane de conturare a buzelor, luciu
de buze, palete de luciu de buze, balsamuri
de buze, balsam de buze (nemedicamentos),
balsamuri de buze cu procţie solară (cosmetice),
fard de pleoape, sclipici pentru unghii, sclipici
pentru corp, sclipici pentru faţă, sclipici folosit în
scopuri cosmetice, sclipici pentru faţă şi corp,
sclipici sub formă de spray pentru uz cosmetic,
mascara pentru gene lungi, rimel, rimeluri,
rimel pentru păr, rimel pentru sprâncene, gene
false, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru gene, păr şi unghii false, adeziv pentru
extensii de păr, unghii false, unghii false de
uz cosmetic, unghii false din metale preţioase,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, unghii false
pentru degetele de la picioare, ojă de unghii,
lac de unghii, lac de bază pentru unghii, strat
superior pentru lac de unghii, lac de unghii de
uz cosmetic, creioane corectoare pentru lacul de
unghii, dizolvanţi pentru lac de unghii (produse
cosmetice), produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), preparate
cosmetice, preparate cosmetice nemedicinale,
măşti cosmetice, coloranţi cosmetici, produse
cosmetice, spume (cosmetice), preparate

cosmetice funcţionale şi preparate cosmetice,
uleiuri minerale (cosmetice), produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice hidratante,
preparate autobronzante (cosmetice), cosmetice
pentru bronzare, loţiuni solare (cosmetice),
creme autobronzante (cosmetice), loţiuni
autobronzante (cosmetice), trusă pentru
cosmetice, produse cosmetice pentru copii,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate emoliente (cosmetice),
creme fluide (cosmetice), produse cosmetice
pentru unghii, produse cosmetice pentru
buze, eye-liner (cosmetice), preparate
hidratante (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), loţiuni tonice (cosmetice), produse
cosmetice pentru gene, produse cosmetice
pentru piele, creme de noapte (cosmetice),
măşti de piele (cosmetice), henna pentru
scopuri cosmetice, bază pentru unghii
(cosmetice), pudre cosmetice pentru faţă,
rezerve pentru pudriere (cosmetice), întăritor
pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru
unghii (cosmetice), preparate cosmetice
pentru slăbire, pudre compacte (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru duş, loţiuni
cosmetice pentru faţă, concentrate hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice
pentru sprâncene, produse pentru bronzare
(cosmetice), preparate cosmetice pentru baie,
produse cosmetice pentru păr, preparate
cosmetice pentru bronzat, creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), creioane cosmetice pentru obraji,
produse cosmetice care conţin panthenol,
produse cosmetice care conţin cheratină, geluri
cosmetice pentru ochi, preparate cosmetice
pentru întărire, produse cosmetice pentru duş,
creme şi loţiuni cosmetice, loţiuni cosmetice de
păr, creme cosmetice de mâini, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, loţiuni pentru bronzat
(cosmetice), loţiuni cosmetice pentru bronzare,
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, produse
cosmetice pentru uz personal, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, produse de
protecţie solară (cosmetice), preparate pentru
protecţia solară (cosmetice), creme de protecţie
solară (cosmetice), şerveţele impregnate cu
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse pentru curăţarea feţei
(cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, produse cosmetice pentru spălarea
feţei, creme pentru corp (produse cosmetice),
loţiuni tonice pentru faţă (cosmetice), uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), creme
pentru faţă (produse cosmetice), uleiuri de
protecţie solară (cosmetice), produse cosmetice
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pentru descurcarea părului, loţiuni pentru ten
(produse cosmetice), loţiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), vopsele de corp (produse
cosmetice), uleiuri pentru protecţie solară
(cosmetice), şervetele cosmetice umezite
în prealabil, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), culoare pentru buze (produse
cosmetice), produse cosmetice care conţin
acid hialuronic, creme cosmetice pentru piele
uscată, produse cosmetice colorate pentru copii,
rezerve de cosmetice pentru dozatoare, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cosmetice pentru fermitatea sânilor, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, preparate
cosmetice cu protecţie solară, preparate
cosmetice de îngrijire a frumuseţii, loţiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de lapte, produse
de curăţare pentru perii cosmetice, măşti
cosmetice de curăţare pentru faţă, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de uleiuri, produse
cosmetice de protecţie a buzelor, şerveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice, creme
pentru îngrijirea pielii (produse cosmetice),
produse cosmetice de aplicare pe buze,
produse cosmetice sub formă de loţiuni,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice sub formă de geluri, uleiuri
după expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice sub formă de creme, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
preparate cosmetice de exfoliere pentru faţă,
geluri pentru corp şi faţă (cosmetice), creme
cosmetice pentru faţă şi corp, produse cosmetice
pentru ameliorarea calităţii pielii, preparate
cosmetice pentru inhibarea creşterii părului,
şerveţele pentu faţă îmbibate cu produse
cosmetice, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), cosmetice pentru vânzare sub
formă de kit, preparate cosmetice pentru baie
şi pentru duş, seturi de produse cosmetice
pentru igienă bucală, uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice, preparate
cosmetice pentru păr şi pielea capului, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical), măşti
pentru închiderea porilor utilizate ca produse
cosmetice, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, preparate cosmetice
pentru pielea uscată, pentru femei gravide,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii şi
a dinţilor, spray-uri cosmetice pentru îngrijirea
pielii, cu aplicare locală, prosoape din hârtie

pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
geluri pentru folosire dupa expunerea la
soare (produse cosmetice), preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii dupa expunerea la razele
solare, produse cosmetice pentru protejarea
pielii împotriva arsurilor provocate de soare,
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe faţă, fard pentru efect de
pleoapă dublă, cretă de fardat (produs cosmetic).
11. Lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, lămpi cu raze solare ultraviolete
pentru scopuri cosmetice.
21. Bureţei pentru machiaj, bureţi de fată pentru
aplicarea machiajului, aplicatoare pentru farduri
de ochi, aplicatoare pentru fardurile de ochi,
aplicatoare pudră, pudră cosmetică compactă,
pămătufuri pentru pudrat, distribuitoare de bile
demachiante din bumbac, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, perii pentru rimel,
tăviţe destinate utilizării la lăcuirea unghiilor,
pensule pentru buze, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru contur de ochi, aplicatoare
cosmetice, bureţi cosmetici, spatule cosmetice,
aplicatoare pentru cosmetice, recipiente pentru
cosmetice, distribuitoare pentru cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, ustensile cosmetice şi de toaletă şi
articole de baie, aplicatoare de fard.
26. Extensii de păr.

───────
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(210) M 2018 05207
(151) 08/08/2018
(732) OPTICAL NETWORK SRL,

STR. HORIA MĂCELARIU NR.
61-68, CORP B, PARTER, CAM.
7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

RD ROGER DUVAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22

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

9. Ochelari de soare şi de vedere, accesorii
pentru ochelari.

───────

(210) M 2018 05208
(151) 08/08/2018
(732) LAZIN OCTAVIAN IONUŢ PFA,

STR. PRINCIPALĂ NR. 649, APA,
447015, SATU MARE, ROMANIA

(540)

Pepiniera Lazin est.2012

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 05.01.05; 05.01.16; 05.07.12;
05.07.13; 05.07.14; 05.07.15; 05.07.16;
05.07.24

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

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

───────
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07/08/2018-08/08/2018

(210) M 2018 05209
(151) 08/08/2018
(732) LAZIN OCTAVIAN IONUŢ PFA,

STR. PRINCIPALĂ NR. 649, APA,
447015, SATU MARE, ROMANIA

(540)

Pepiniera Lazin est.2012

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.01.05; 05.01.16; 05.07.12; 05.07.13;
05.07.14; 05.07.15; 05.07.16; 05.07.24

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

───────


