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Cereri Mărci publicate în 16/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
FINTRA

2 M 2017 08306 09/03/2018 EPISCOPIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ A DEVEI ŞI
HUNEDOAREI

Episcopia Ortodoxă Română a
Devei şi Hunedoarei

3 M 2018 01266 09/03/2018 IULIANA CRISTINA OLARIU MORFOSE OSSION

4 M 2018 01267 09/03/2018 IULIANA CRISTINA OLARIU MORFOSE FIXATION

5 M 2018 01317 09/03/2018 Stay Safe Worldwide SRL Stay Safe

6 M 2018 01559 09/03/2018 TEHNO S.R.L. TEHNIC BAZAR

7 M 2018 01560 09/03/2018 S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L. HAAAS Hygiene activities in all
spaces

8 M 2018 01561 09/03/2018 BRD-Groupe Societe Generale
SA

BANCA ROMÂNĂ PENTRU
DEZVOLTARE GROUPE
SOCIETE GENERALE

9 M 2018 01562 09/03/2018 BRD-Groupe Societe Generale
SA

Banca Romana pentru
Dezvoltare

10 M 2018 01564 09/03/2018 SC ERGO GUARD SRL ERGO GUARD

11 M 2018 01565 09/03/2018 SC ELMES GUARD SRL ELMES GUARD

12 M 2018 01566 09/03/2018 SC BITREX GUARD SRL BITREX guard

13 M 2018 01567 09/03/2018 DENT ESTET CLINIC S.A. 24h DE Implant System

14 M 2018 01568 09/03/2018 VICTOR BALANIUC
DARIUS TAPALAGA

FRONT ROW EVENTS

15 M 2018 01569 09/03/2018 D-TOYS SRL AVENTURILE LUI PITICOT D-
TOYS

16 M 2018 01570 09/03/2018 SC BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
SA

ACTIV+

17 M 2018 01571 09/03/2018 HIGIENE LACROIX SRL higiene LACROIX

18 M 2018 01572 09/03/2018 ADRIAN FLORIN CONSTANTIN amore

19 M 2018 01573 09/03/2018 SORIN-IULIAN ENE T P TATA PESCARILOR

20 M 2018 01574 09/03/2018 SC NOVOLINE PHARM SRL NOVOLIFE

21 M 2018 01575 09/03/2018 SC NOVOLINE PHARM SRL PURIFICAT

22 M 2018 01576 09/03/2018 SC NOVOLINE PHARM SRL PURIFICAT+

23 M 2018 01577 09/03/2018 SC NOVOLINE PHARM SRL PURIFICAT FORTE

1 M 2018 01563 09/03/2018 BRD-Groupe Societe Generale
SA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 01579 09/03/2018 ENU BEST SECURITY SRL ENU BEST SECURITY

25 M 2018 01580 09/03/2018 CORNEL CIRSTEA Jocul Regilor

26 M 2018 01581 09/03/2018 EDITURA MAXIM CONCEPT
SRL

MAGIC MAXIM

27 M 2018 01582 09/03/2018 CORNEL CIRSTEA HAZARD MMV

28 M 2018 01583 09/03/2018 SC EXCELSIOR MEDICAL LIFE
SRL-D

Dent SAINT GERMAIN More
than dentistry

29 M 2018 01584 09/03/2018 HOSPITALITY DEVELOPMENT
SOLUTIONS SRL

HEInt'l Horeca Exchange A
Second life for Hotel Furniture

30 M 2018 01585 09/03/2018 ASOCIATIA EUROCULT FESTIVALUL VERII -
FAIRYTALE

31 M 2018 01586 09/03/2018 CHILDREN TOUR SRL Children Tour

32 M 2018 01589 09/03/2018 MG NATUR PLANT SRL DODO

33 M 2018 01590 09/03/2018 MG NATUR PLANT SRL PROLIN

34 M 2018 01591 09/03/2018 UNIVERSITATEA ALEXANDRU
IOAN CUZA DIN IAȘI

APA LUI CUZA

35 M 2018 01592 09/03/2018 Nanotech Health SRL Glycosia

36 M 2018 01593 09/03/2018 Valrom Invest SRL PIROUETTE

37 M 2018 01594 09/03/2018 Development & Integration
Association SRL

Thermo

38 M 2018 01595 09/03/2018 REMARKABLE ROMANIAN
RESULTS

Remarkable Romanian Results

39 M 2018 01596 11/03/2018 RIBS FOOD Co. SRL Cheesecake Factory

40 M 2018 01597 11/03/2018 Romeo Dretcanu EuroSail

41 M 2018 01598 11/03/2018 Eduard Madalin Bratu INNONEXUS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/03/2018-11/03/2018

Generale SA , B-DUL ION
MIHALACHE,NR.1-7,SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FINTRA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:roşu-Pantone 185,
negru

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

16. Publicaţii (tipărituri), materiale publicitare,
imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare referitoare la la produse bancare.
35. Publicitate, publicitate on-line, servicii de
administrare de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la produse bancare.
36. Asigurare şi finanţare, expertize, consulting,
prognoze în domeniul financiar bancar
referitoare la produse bancare.

───────

(210) M 2017 08306
(151) 09/03/2018
(732) EPISCOPIA ORTODOXĂ

ROMÂNĂ A DEVEI ŞI
HUNEDOAREI, STR. ANDREI
ŞAGUNA NR. 1, JUDEŢUL
HUNEDOARA, DEVA, ROMANIA

(540)
Episcopia Ortodoxă Română

a Devei şi Hunedoarei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase și semiprețioase,
ceasuri.
16. Hârtie și carton, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie și de birou (cu

excepţia mobilierului), adezivi pentru papetărie
sau pentru uz casnic, materiale de desen pentru
artiști, pensule, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), foi și saci de plastic pentru ambalare,
caractere tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea afacerilor, lucrări
de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi
(alimentație publică), cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 01266
(151) 09/03/2018
(732) IULIANA CRISTINA OLARIU, STR.

GHE. DOJA NR. 42 A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ ANGHEL
LUMINITA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI, NR.1, BL.94B, SC.B,
AP.76, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)

MORFOSE OSSION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

35. Servicii de aprovizionare pentru terţi
(cumpărarea şi vânzarea de bunuri şi produse),
servicii de administrare comercială, servicii

(210) M 2018 01563
(151) 09/03/2018
(732) BRD-Groupe Societe
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oferite de un lanţ de magazine, achiziţie
de bunuri si servicii pentru alte intreprinderi,
servicii de desfacere, servicii de import-export,
prezentarea produselor prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross şi en-detail,
demonstraţii cu produse, prezentarea, difuzarea
si distribuirea/materialelor de orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii (publicitate), promovarea bunurilor
altora, vânzări pentru terţi, aprovizionare pentru
terţi, respectiv, achiziţia de bunuri şi servicii,
distribuire de materiale publicitare, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
administrarea comercială a licenţelor de servicii
şi produse pentru terţi, organizare de expoziţii,
târguri (în scop comercial sau publicitar),
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
radio, de televiziune, de teleshopping, punerea
împreună, spre beneficiul altora (exceptând
transportul) unei varietăţi de produse de
larg consum, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, saloane de frumuseţe, ori pe bază
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, pe internet, a unei varietăţi
de retaileri şi prestatori de servicii, într-un
mall de tip virtual, pentru a permite clienţilor
să vadă şi să achiziţioneze cât mai comod
bunurile şi să utilizeze şi să achiziţioneze
serviciile prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii, toate aceste servicii şi pentru
produsele: balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal, măşti cosmetice, lapte demachiant,
creme cosmetice, deodorante de uz personal,
depilatoare, preparate depilatoare, săpun,
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
şampoane uscate, vopsele cosmetice, coloranţi
pentru păr, vopsele pentru păr, ceară pentru
păr, spumă pentru păr, loţiuni pentru păr,
fixativ pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, cosmetice pentru păr, cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru gene,
agenţi de neutralizare a ondulării permanente,
uleiuri pentru uz cosmetic, loţiuni pentru uz
cosmetic, loţiuni (şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice), produse pentru machiaj, produse
de demachiere, măşti cosmetice, geluri de
masaj altele decât pentru uz medicinal, produse

pentru îngrijirea unghiilor, parfumuri, şampoane,
produse pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, produse de protecţie
solar, produse pentru bronzare (cosmetice),
apă de toaletă, produse pentru toaletă, truse
cosmetice, cosmetice, substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, măşti cosmetice, lapte
demachiant, creme cosmetice, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun, preparate de duş pentru igienă personală
sau, folosite ca deodorant (produse de toaletă),
şampoane uscate, vopsele cosmetice, coloranţi
pentru păr, vopsele pentru păr, ceară pentru
par, spumă pentru păr, loţiuni pentru păr,
fixativ pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, cosmetice pentru păr, cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru gene,
agenţi de neutralizare a ondulării permanente,
uleiuri pentru uz cosmetic, loţiuni pentru uz
cosmetic, loţiuni (şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice), produse pentru machiaj, produse
de demachiere, măşti cosmetice, geluri de
masaj altele decât pentru uz medicinal, produse
pentru îngrijirea unghiilor, parfumuri, şampoane,
produse pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, produse de protecţie
solară, produse pentru bronzare (cosmetice),
apă de toaletă, produse pentru toaletă, truse
cosmetice, cosmetice, substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată.

───────
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(210) M 2018 01267
(151) 09/03/2018
(732) IULIANA CRISTINA OLARIU, STR.

GHE. DOJA NR. 42 A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ ANGHEL
LUMINITA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI, NR.1, BL.94B, SC.B,
AP.76, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)

MORFOSE FIXATION

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 26.04.09

(591) Culori revendicate:alb, negru, ro;u,
verde, albastru, portocaliu

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

35. Servicii de aprovizionare pentru terţi
(cumpărarea şi vânzarea de bunuri şi produse),
servicii de administrare comercială, servicii
oferite de un lanţ de magazine, achiziţie
de bunuri si servicii pentru alte intreprinderi,
servicii de desfacere, servicii de import-export,
prezentarea produselor prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross şi en-detail,
demonstraţii cu produse, prezentarea, difuzarea
si distribuirea/materialelor de orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii (publicitate), promovarea bunurilor
altora, vânzări pentru terţi, aprovizionare pentru
terţi, respectiv, achiziţia de bunuri şi servicii,
distribuire de materiale publicitare, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
administrarea comercială a licenţelor de servicii
şi produse pentru terţi, organizare de expoziţii,
târguri (în scop comercial sau publicitar),
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
radio, de televiziune, de teleshopping, punerea

împreună, spre beneficiul altora (exceptând
transportul) unei varietăţi de produse de
larg consum, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, saloane de frumuseţe, ori pe bază
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, pe internet, a unei varietăţi
de retaileri şi prestatori de servicii, într-un
mall de tip virtual, pentru a permite clienţilor
să vadă şi să achiziţioneze cât mai comod
bunurile şi să utilizeze şi să achiziţioneze
serviciile prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii, toate aceste servicii şi pentru
produsele: balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal, măşti cosmetice, lapte demachiant,
creme cosmetice, deodorante de uz personal,
depilatoare, preparate depilatoare, săpun,
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
şampoane uscate, vopsele cosmetice, coloranţi
pentru păr, vopsele pentru păr, ceară pentru
păr, spumă pentru păr, loţiuni pentru păr,
fixativ pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, cosmetice pentru păr, cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru gene,
agenţi de neutralizare a ondulării permanente,
uleiuri pentru uz cosmetic, loţiuni pentru uz
cosmetic, loţiuni (şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice), produse pentru machiaj, produse
de demachiere, măşti cosmetice, geluri de
masaj altele decât pentru uz medicinal, produse
pentru îngrijirea unghiilor, parfumuri, şampoane,
produse pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, produse de protecţie
solar, produse pentru bronzare (cosmetice),
apă de toaletă, produse pentru toaletă, truse
cosmetice, cosmetice, substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, măşti cosmetice, lapte
demachiant, creme cosmetice, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun, preparate de duş pentru igienă personală
sau, folosite ca deodorant (produse de toaletă),
şampoane uscate, vopsele cosmetice, coloranţi
pentru păr, vopsele pentru păr, ceară pentru
par, spumă pentru păr, loţiuni pentru păr,
fixativ pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, cosmetice pentru păr, cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru gene,
agenţi de neutralizare a ondulării permanente,
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uleiuri pentru uz cosmetic, loţiuni pentru uz
cosmetic, loţiuni (şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice), produse pentru machiaj, produse
de demachiere, măşti cosmetice, geluri de
masaj altele decât pentru uz medicinal, produse
pentru îngrijirea unghiilor, parfumuri, şampoane,
produse pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, produse de protecţie
solară, produse pentru bronzare (cosmetice),
apă de toaletă, produse pentru toaletă, truse
cosmetice, cosmetice, substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie, preparate de curăţare uscată.

───────

(210) M 2018 01317
(151) 09/03/2018
(732) Stay Safe Worldwide SRL,

STR. OCTAV COCARASCU NR.
14, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Stay Safe

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.15; 24.17.20; 24.17.25

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 01559
(151) 09/03/2018
(732) TEHNO S.R.L., BD. UNIRII NR.

1, BL. 6A, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR.PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, LOC.FLOREŞTI,
MUN.ORADEA, FLOREŞTI,
ROMANIA

(540)

TEHNIC BAZAR

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.12; 26.11.13

(591) Culori revendicate:roşu-HEX #b3282a,
#ffea00, #ee2125, #ac282b, #aa292b,
portocaliu-HEX #ffc50c, #f26b21,
albastru-HEX #0088ba, #7dd3f6,
#2e3463

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
pentru agricultură şi spaţii verzi, a aparatelor
de sudură, climatizare, a echipamentelor de
curăţenie, a echipamentelor de protecţia muncii,
încărcătoare şi roboţi de pornire, a sculelor
electrice, a uneltelor de mână, a utilajelor pentru
pentru construcţii şi a accesorilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, inclusiv administrarea comercială a
licenţelor produselor şi a serviciilor, informaţii
despre produse în vederea comercializării prin
magazine on line, agenţii de import-export,
difuzare de anunţuri publicitare, aprovizionare,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
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inclusiv prin magazine on line, prezentare de
produse, publicitatea on line printr-o reţea
computerizată, publicitate prin corespondenţă,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, afaceri comerciale, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea târgurilor pentru scopuri comerciale
şi publicitare, servicii de asistenţă comercială,
magazine, lanţuri de magazine, vânzări, vânzare
cu amănuntul, vânzare de produse prin
magazine şi on line, promovarea vânzărilor
pentru terţi.

───────

(210) M 2018 01560
(151) 09/03/2018
(732) S.C. GRUP GENERAL

ID S.R.L., BULEVARDUL
INDEPENDENȚEI NR. 134,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430123, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

HAAAS Hygiene
activities in all spaces

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.05; 26.01.18

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, soluţii profesionale de
curăţenie.

───────

(210) M 2018 01561
(151) 09/03/2018
(732) BRD-Groupe Societe

Generale SA , B-DUL ION
MIHALACHE,NR.1-7,SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BANCA ROMÂNĂ PENTRU
DEZVOLTARE GROUPE
SOCIETE GENERALE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru-Pantone

281, roşu-Pantone 185
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii (tipărituri), materiale publicitare,
imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare.
35. Publicitate, publicitate on-line.
36. Afaceri bancare, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare
privind atragerea de depozite şi de alte
fonduri rambursabile, acordare de credite,
incluzând printre altele: credite de consum,
credite ipotecare, factoring cu sau fără regres,
finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv
forfetare, servicii bancare de operaţiuni de plăţi,
emitere şi administrare de mijloace de plată,
cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie,
inclusiv emitere de moneda electronica, emitere
de garanţii şi asumare de angajamente, servicii
de tranzacţionare în cont propriu şi/ sau pe contul
clienţilor, cu instrumente ale pieţei monetare,
valută, contracte futures şi options financiare,
instrumente având la bază cursul de schimb şi
rata dobânzii, valori mobiliare şi alte instrumente
financiare transferabile, servicii de participare la
emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente
financiare, prin subscrierea şi plasamentul
acestora ori prin plasament şi prestarea de
servicii legate de astfel de emisiuni, servicii de
consultanţă cu privire la structura capitalului,
strategia de afaceri şi alte aspecte legate de
afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi
achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă,
servicii financiare privind administrarea de
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portofolii şi consultanţă legată de aceasta,
servicii de păstrare în siguranţă şi administrarea
instrumentelor financiare în contul clienţilor,
inclusiv custodia şi servicii în lăgătură cu
acestea, administrarea fondurilor sau garanţiilor,
intermediere pe piaţa interbancară, furnizarea
de date şi referinţe în domeniul creditării,
închiriere de casete valorice de siguranţă,
servicii de operaţiuni bancare cu metale şi
pietre preţioase şi obiecte confecţionate din
acestea, dobândirea de participaţii la capitalul
altor entităţi, depozitarea activelor fondurilor de
investiţii şi societăţilor de investiţii, depozitare
a activelor financiare ale fondurilor de pensii
facultative, depozitare a activelor financiare
ale fondurilor de pensii administrate privat,
distribuirea de titluri de participare la fonduri de
investiţii şi acţiuni ale societăţilor de investiţii,
marketingul fondului de pensii administrat privat
şi marketingul prospectelor schemelor de pensii
facultative, acţionarea ca operator al arhivei
electronice de garanţii reale mobiliare, servicii
de procesare de date, administrare de baze
de date ori alte asemenea servicii pentru terţi,
servicii de operaţiuni financiare în mandat,
servicii de operaţiuni ne-financiare în mandat
sau de comision, operaţiuni de administrare
a patrimoniului constând din bunuri mobile şi/
sau imobile aflate în proprietatea băncii, dar
neafectate desfăşurării activităţilor financiare.
39. Transportul de valori pentru clienţi.

───────

(210) M 2018 01562
(151) 09/03/2018
(732) BRD-Groupe Societe

Generale SA , B-DUL ION
MIHALACHE,NR.1-7,SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Banca Romana

pentru Dezvoltare
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii (tipărituri), materiale publicitare,
imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare.
35. Publicitate, publicitate on-line.
36. Afaceri bancare, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare

privind atragerea de depozite şi de alte
fonduri rambursabile, acordare de credite,
incluzând printre altele: credite de consum,
credite ipotecare, factoring cu sau fără regres,
finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv
forfetare, servicii bancare de operaţiuni de plăţi,
emitere şi administrare de mijloace de plată,
cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie,
inclusiv emitere de moneda electronica, emitere
de garanţii şi asumare de angajamente, servicii
de tranzacţionare în cont propriu şi/ sau pe contul
clienţilor, cu instrumente ale pieţei monetare,
valută, contracte futures şi options financiare,
instrumente având la bază cursul de schimb şi
rata dobânzii, valori mobiliare şi alte instrumente
financiare transferabile, servicii de participare la
emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente
financiare, prin subscrierea şi plasamentul
acestora ori prin plasament şi prestarea de
servicii legate de astfel de emisiuni, servicii de
consultanţă cu privire la structura capitalului,
strategia de afaceri şi alte aspecte legate de
afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi
achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă,
servicii financiare privind administrarea de
portofolii şi consultanţă legată de aceasta,
servicii de păstrare în siguranţă şi administrarea
instrumentelor financiare în contul clienţilor,
inclusiv custodia şi servicii în lăgătură cu
acestea, administrarea fondurilor sau garanţiilor,
intermediere pe piaţa interbancară, furnizarea
de date şi referinţe în domeniul creditării,
închiriere de casete valorice de siguranţă,
servicii de operaţiuni bancare cu metale şi
pietre preţioase şi obiecte confecţionate din
acestea, dobândirea de participaţii la capitalul
altor entităţi, depozitarea activelor fondurilor de
investiţii şi societăţilor de investiţii, depozitare
a activelor financiare ale fondurilor de pensii
facultative, depozitare a activelor financiare
ale fondurilor de pensii administrate privat,
distribuirea de titluri de participare la fonduri de
investiţii şi acţiuni ale societăţilor de investiţii,
marketingul fondului de pensii administrat privat
şi marketingul prospectelor schemelor de pensii
facultative, acţionarea ca operator al arhivei
electronice de garanţii reale mobiliare, servicii
de procesare de date, administrare de baze
de date ori alte asemenea servicii pentru terţi,
servicii de operaţiuni financiare în mandat,
servicii de operaţiuni ne-financiare în mandat
sau de comision, operaţiuni de administrare
a patrimoniului constând din bunuri mobile şi/
sau imobile aflate în proprietatea băncii, dar
neafectate desfăşurării activităţilor financiare.
39. Transportul de valori pentru clienţi.

───────
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(210) M 2018 01564
(151) 09/03/2018
(732) SC ERGO GUARD SRL, SOSEAUA

IANCULUIU NR. 17, CAM. 1,
BL. 106C, SC. B, ET. 9, AP. 83,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ERGO GUARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.18

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 01565
(151) 09/03/2018
(732) SC ELMES GUARD SRL,

SOSEAUA IANCULUIU NR. 17,
CAM. 3, BL. 106C, SC. B, ET. 9,
AP. 83 , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ELMES GUARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.05; 26.01.06

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 01566
(151) 09/03/2018
(732) SC BITREX GUARD SRL,

SOSEAUA IANCULUIU NR. 17,
CAM. 2, BL. 106C, SC. B, ET. 9,
AP. 83, BUCUREȘTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BITREX guard

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 01567
(151) 09/03/2018
(732) DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.

NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
24h DE Implant System

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 01568
(151) 09/03/2018
(732) VICTOR BALANIUC , STR.

GRIGORE POPITI NR. 8A, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300548, TIMIȘ,
ROMANIA
DARIUS TAPALAGA, STR. PIAŢA
TRAIAN NR. 2, AP. 13, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300104, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
FRONT ROW EVENTS

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

41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale.

───────

(210) M 2018 01569
(151) 09/03/2018
(732) D-TOYS SRL , STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 2,
JUD. COVASNA, SF. GHEORGHE,
520077, COVASNA, ROMANIA

(540)

AVENTURILE LUI
PITICOT D-TOYS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.04.18; 21.03.19

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

28. Jocuri, jucării.
───────

(210) M 2018 01570
(151) 09/03/2018
(732) SC BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
SA, STR. RABAT NR. 21, ET. 2,
3 ŞI 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ACTIV+

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────
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(210) M 2018 01571
(151) 09/03/2018
(732) HIGIENE LACROIX SRL, STR.

PIATATEATRULUI NR. 3B, SC. A,
AP. 8, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

higiene LACROIX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.12

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

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

───────

(210) M 2018 01572
(151) 09/03/2018
(732) ADRIAN FLORIN CONSTANTIN,

STR. PINILOR NR. 25, COMUNA
MOSOAIA, JUD. ARGEŞ, SAT
SMEURA, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

amore

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 02.09.01; 27.03.02; 26.11.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
impachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 01573
(151) 09/03/2018
(732) SORIN-IULIAN ENE, STR.

MARULUI NR. 72, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)

T P TATA PESCARILOR

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 29.01.12; 03.09.10

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

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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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 01574
(151) 09/03/2018
(732) SC NOVOLINE PHARM SRL,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA
NR. 1, BL. I2, SC. A, PARTER, AP.
1, JUDEŢUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

NOVOLIFE

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.03.11; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01575
(151) 09/03/2018
(732) SC NOVOLINE PHARM SRL, STR.

ISACCEI NR. 7, CAMERA NR.
1, BL. I2, SC. A, PARTER, AP. 1,
JUD. TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)
PURIFICAT

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 01576
(151) 09/03/2018
(732) SC NOVOLINE PHARM SRL, STR.

ISACCEI NR. 7, CAMERA NR.
1, BL. I2, SC. A, PARTER, AP. 1,
JUD. TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)
PURIFICAT+

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01577
(151) 09/03/2018
(732) SC NOVOLINE PHARM SRL, STR.

ISACCEI NR. 7, CAMERA NR.
1, BL. I2, SC. A, PARTER, AP. 1,
JUD. TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)
PURIFICAT FORTE

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01579
(151) 09/03/2018
(732) ENU BEST SECURITY SRL, STR.

AFINULUI NR. 3, CAMERA 2,
JUD. BRĂILA, CAZASU, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

ENU BEST SECURITY

(531) Clasificare Viena: 01.15.09; 03.01.01;
03.01.16; 26.05.15; 26.05.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.21

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

clase:
45. Servicii de pază.

───────
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(210) M 2018 01580
(151) 09/03/2018
(732) CORNEL CIRSTEA, SAT

BRĂTEȘTI NR. 1, JUD. ARGEȘ,
COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Jocul Regilor

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 06.07.05;
21.01.11; 21.01.13; 24.09.02; 27.05.01;
27.05.02

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

41. Organizare de jocuri culturale de societate,
organizare de evenimente socio-culturale,
organizare de jocuri și competiții de societate,
organizarea de jocuri socio-culturale cu
participarea publicului, prezentarea în scenă
a unor jocuri cu piese umane (divertisment),
organizare de jocuri online, organizare de
concursuri, jocuri de noroc, închiriere de
echipamente pentru jocuri electronice, săli de
jocuri, servicii sportive, realizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizarea de
competiții în scopuri culturale.

───────

(210) M 2018 01581
(151) 09/03/2018
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

SRL, P-ŢA PRESEI LIBERE NR. 1,
CORP C3, ET. 1, CAM. 44 (FOSTA
123), SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013701, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MAGIC MAXIM

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.15

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

16. Publicație periodică (tipărituri).
35. Redactare și editare, publicitate, regruparea
în avantajul terților a produselor din clasa 16
(cu excepția transportului) pentru a permite
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.
39. Difuzare (transport).
41. Publicare online.

───────
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(210) M 2018 01582
(151) 09/03/2018
(732) CORNEL CIRSTEA, SAT

BRĂTEȘTI NR. 1, JUD. ARGEȘ,
COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

HAZARD MMV

(531) Clasificare Viena: 21.01.09; 21.01.11;
26.11.13; 26.03.04; 26.04.16; 26.04.18;
26.15.09

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

41. Organizare de jocuri culturale de societate,
organizare de evenimente socio-culturale,
organizare de jocuri și competiții de societate,
organizarea de jocuri socio-culturale cu
participarea publicului, punerea în scenă a unor
jocuri cu piese umane (divertisment), organizare
de jocuri online, organizare de concursuri, jocuri
de noroc, închiriere de echipamente pentru
jocuri electronice, săli de jocuri, servicii sportive,
realizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizarea de competiții în scopuri
culturale.

───────

(210) M 2018 01583
(151) 09/03/2018
(732) SC EXCELSIOR MEDICAL LIFE

SRL-D, STR. TRIVALE NR. 11A,
JUD. ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Dent SAINT GERMAIN
More than dentistry

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 24.13.04;
24.13.25; 27.05.01; 27.05.02

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

40. Servicii realizate de un tehnician dentar,
respectiv: realizarea la comandă de fațete
dentare, implanturi, coroane, refaceri și punți
pentru oameni.
41. Servicii de educație și formare profesională
în domeniul stomatologiei și ortodonției,
și anume: seminarii, simpozioane, cursuri,
conferințe, ateliere de lucru.
42. Cercetare de laborator în domeniul
stomatologiei și ortodonției, servicii de cercetare
medicală, și anume proceduri medicale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseții pentru oameni, servicii de consiliere,
consultanță și informații în domeniul medical,
servicii oferite de clinici medicale, servicii ale
unui laborator de medicină dentară.

───────
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(210) M 2018 01584
(151) 09/03/2018
(732) HOSPITALITY DEVELOPMENT

SOLUTIONS SRL, STR. GÂRLEI
NR. 30A, PARTER, CORPUL
A+B, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
BD. DECEBAL, NR. 17, BL. S16,
SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECT.3.,
BUCURESTI

(540)

HEInt'l Horeca Exchange A
Second life for Hotel Furniture

(531) Clasificare Viena: 13.01.06; 13.01.11;
12.01.03; 27.05.12; 27.05.15; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, difuzare de
materiale publicitare online, furnizare de servicii
online de licitație, servicii de publicitate și
marketing online, oferte pentru licitații online în
numele terților, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
Internet, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu vesela, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de igienă pentru oameni, servicii
de comerț online în legătură cu echipamente
profesionale pentru hoteluri, baruri, cafenele,
restaurante.

───────

(210) M 2018 01585
(151) 09/03/2018
(732) ASOCIATIA EUROCULT, STR.

BOGDAN VODĂ NR. 63, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
FESTIVALUL

VERII - FAIRYTALE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2018 01586
(151) 09/03/2018
(732) CHILDREN TOUR SRL, ȘOS.

OLTENIȚEI NR. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI, NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Children Tour

(531) Clasificare Viena: 15.07.01; 15.07.15;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, vernil, albastru
închis, albastru deschis, mov, lila,
indigo

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

39. Transport, organizare de călătorii,
consultanță în legătură cu călătoriile, servicii de
ghizi pentru călătorii, organizare și rezervare de
călătorii pentru pachete de vacanță, furnizare
de informații online despre călătorii, rezervare
călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Prestarea de servicii de informații despre
cazare pe timpul călătoriilor și servicii de agenții
pentru rezervarea cazării pe timpul călăloriilor,
oferite călătorilor, servicii de alimentaţie publică,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01589
(151) 09/03/2018
(732) MG NATUR PLANT SRL, STR.

VLĂHIŢA NR. 1,BL.PM18BIS,
SC.B, ET.9, AP.123, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DODO

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
30. Dulciuri, gumă de mestecat.

───────
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(210) M 2018 01590
(151) 09/03/2018
(732) MG NATUR PLANT SRL, STR.

VLĂHIŢA NR. 1,BL.PM18BIS,
SC.B, ET.9, AP.123, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PROLIN

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2018 01591
(151) 09/03/2018
(732) UNIVERSITATEA ALEXANDRU

IOAN CUZA DIN IAȘI, B-DUL
CAROL I NR. 11, JUD. IASI, IASI,
700506, IAȘI, ROMANIA

(540)

APA LUI CUZA

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 25.01.19;
25.12.25; 22.05.01; 02.01.01; 02.01.02;
07.05.25; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 3285 C), verde deschis
(Pantone 3262 C), gri deschis (Pantone
7451 C), alb

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

32. Apă (băuturi), apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, apă îmbuteliată, apă potabilă, apă
minerală plată, apă minerală carbogazoasă, apă
de izvor, apă masă, apă gazoasă (sifon), ape
minerale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
comerţ/vânzare cu amănuntul, marketing,
utilizare internă cantine, protocol, servicii.

───────
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(210) M 2018 01592
(151) 09/03/2018
(732) Nanotech Health SRL, STR.

CRISUL NEGRU NR. 1F, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Glycosia

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:roz (HEX #ef8a8a),
negru (HEX #002602)

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

5. Suplimente alimentare de uz medical,
suplimente dietetice, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente nutritive minerale de
uz medical, suplimente de calciu, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente cu colostru, suplimente
alimentare proteice, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice pentru animale,
suplimente nutritive pentru furaje, suplimente
pe bază de plante, suplimente pe bază de
vitamine, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente minerale dietetice
pentru animale, suplimente lichide din plante,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
prebiotice, suplimente nutritive, suplimente
probiotice, suplimente homeopate, suplimente
antioxidante, băuturi (suplimente dietetice),
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
nutritive de uz veterinar, suplimente dietetice de
uz veterinar, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin vitamine, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, plasturi cu suplimente de
vitamine, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente alimentare pe bază
de glucoză, suplimente de minerale pentru
hrana animalelor, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente dietetice din

polen de pin, suplimente nutritive pe bază
de alginat, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază
de enzime, suplimente alimentare pe bază
de albumină, suplimente alimentare pe bază
de lecitină, suplimente dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de zinc, suplimente pentru furaje de uz
veterinar, suplimente dietetice pentru animalele
de companie, suplimente nutritive nu de uz
medical, suplimente naturale dietetice pentru
tratamentul claustrofobiei, suplimente alimentare
cu isoflavone de soia, Suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente dietetice alimentare folosite pentru
post modificat, suplimente cu vitamine utilizate în
dializa renală, suplimente pe bază de vitamine
pentru animale, suplimente nutritive care conțin
extracte de ciuperci, suplimente nutritive care
conțin în principal magneziu, suplimente nutritive
care conțin în principal calciu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
fier, suplimente nutritive care conțin în principal
zinc, suplimente alimentare alcătuite în principal
din calciu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de semințe de
in, suplimente alimentare pe bază de lăptișor de
matcă, suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente nutritive din amidon
adaptate pentru uz medical, suplimente
alimentare pe bază de pudră de acai, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de
in, preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă de
recompense, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente cu
vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, suplimente dietetice pentru oameni,
altele decât cele de uz medical, suplimente
dietetice de proteine sub formă de praf de
proteine, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de Ganoderma lucidum,
suplimente pe bază de plante pentru persoanele
cu nevoi dietetice speciale, suplimente nutritive
sub formă de prafuri pentru băuturi, de tip
instant, agenți de administrare pentru uz medical
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de
suplimente alimentare, agenți de eliberare
pentru uz medical sub formă de învelișuri
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de medicamente care facilitează eliberarea
suplimentelor nutritive.

───────

(210) M 2018 01593
(151) 09/03/2018
(732) Valrom Invest SRL, STR. MIRCEA

CEL BĂTRÂN, NR. 55, BL.
MV2, SC. B, ET. 3, AP. 42, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BLD. DACIA,
NR. 48, BL. D -10, AP. 3, ORADEA,
ROMÂNIA, ORADEA, 410346

(540)
PIROUETTE

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01594
(151) 09/03/2018
(732) Development & Integration

Association SRL, STR. XII NR.
107, AP. 5, JUD. SIBIU, CRISTIAN,
557085, SIBIU, ROMANIA

(540)

Thermo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 29.01.13; 26.01.15; 04.03.09

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

clase:
37. Construcții de clădiri, servicii de instalații.

───────

(210) M 2018 01595
(151) 09/03/2018
(732) REMARKABLE ROMANIAN

RESULTS, STR. VULTURILOR NR.
12-14, CORP C5, ET. 5, SECTOR
3, BUCURESTI, 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)

Remarkable
Romanian Results

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 02.01.01; 02.01.23; 02.07.23;
24.07.23; 27.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7461C), galben (Pantone 7406C, roşu
(Pantone 485C)

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

16. Broşuri tipărite, broșuri cu program
pentru colecționat, cataloage, cataloage pentru
comenzi prin poștă sau poștă electronica, reviste
ca suplimente la ziare, anuare (publicaţii tipărite),
fotografii ale jucătorilor pentru colecționari,
albume foto și albume pentru colecționari, reviste
(publicații periodice).
35. Intermediere între voluntarii calificați și
organizațiile nonprofit, dezvoltare și coordonare
de proiecte de voluntariat pentru organizațiile
caritabile, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog (indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
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nu), distribuire de reclame și material publicitar
(pliante, broșuri, foi volante și mostre), distribuire
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările la
distanță pe bază de catalog) indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu, distribuție de fluturași,
broșuri, materiale tipărite și mostre în scop
publicitar, publicitate în reviste, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de artă,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, publicitate online, servicii de comenzi
online, publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online, furnizare
de servicii online de licitație, oferte pentru
licitații online în numele terților, realizare de
târguri și expoziții cu scop comercial în mediul
virtual online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe Internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, servicii comerciale online în cadrul cărora
vânzătorul publică produsele care urmează
a fi licitate, iar licitația are loc pe Internet,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate prin
bannere, publicitate și marketing, publicitate prin
corespondență, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate directă
prin poștă, servicii de publicitate exterioară,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate în presă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, vânzare prin licitație
publică, servicii de licitație și licitație inversă,
servicii de vânzare la licitație asigurate
prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
organizare și coordonare de vânzări prin licitație.
36. Colectare de fonduri, colectare de fonduri
de binefacere, sponsorizare, acordare de fonduri
pentru organizații non-profit, servicii de finanțare
a capitalului de risc pentru organizații non-profit.
41. Muzee, administrarea muzeelor, servicii
prestate de muzee, servicii de custode de
muzeu, expoziții de artă, expoziții la muzeu,
organizare de ceremonii de premiere pentru
recunoașterea actelor de curaj, organizare de
expoziții educaționale, servicii de expoziții de

artă, servicii de galerii de artă, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare de
expoziții pentru divertisment, realizare de
expoziții cu scopuri culturale, organizare de
expoziții în scopuri culturale, organizare de
expoziții în scopuri educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare de
expoziții în scopuri de divertisment, desfășurare
de expoziții în scop de divertisment, coordonare
de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare de expoziții în scop de instruire,
realizare, coordonare și organizare de seminarii,
organizarea de seminarii în materie de activități
culturale, coordonare de cursuri, seminarii și
ateliere de lucru, organizare de ateliere de lucru
și seminarii în aprecierea artei, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, organizare de conferințe
în materie de activități culturale, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizarea de
congrese în scopuri culturale, organizare și
coordonare de seminarii în grupuri restrânse,
furnizarea de instalații de muzee (prezentare,
expoziții), furnizare de spații și servicii pentru
muzee, furnizare de instalații de muzeu pentru
prezentări, furnizare de instalații de muzeu
pentru expoziții, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, publicare de
broșuri, publicare de ziare, periodice, cataloage
și broșuri, publicare de reviste electronice,
publicare de cărți și reviste, publicare de reviste
în format electronic pe internet, închiriere de
lucrări de artă, publicare de anuare, activități
sportive și culturale, coordonare de evenimente
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale.
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.

───────
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(210) M 2018 01596
(151) 11/03/2018
(732) RIBS FOOD Co. SRL , STR.

CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR.13,
ET.1, SECTOR 3,, BUCUREŞTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)

Cheesecake Factory

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19; 01.01.04

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis

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

30. Produse de cofetărie și înghețate, deserturi
preparate (produse de cofetărie).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie.

───────

(210) M 2018 01597
(151) 11/03/2018
(732) Romeo Dretcanu, STR.

NAZUINTEI NR. 8, BL. C7, SC. B,
AP. 10, SECTOR 3, BUCURESTI,
031604, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EuroSail

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 01598
(151) 11/03/2018
(732) Eduard Madalin Bratu , ALEEA

IOSIF HODOS NR. 1, BL.
PC6, SC. E, AP. 50, SECTOR
3, BUCURESTI, 032511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INNONEXUS

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

clase:
42. Servicii de analiză și cercetare industrială,
studii de proiecte tehnice, servicii de design
de software pentru computer, cercetare şi
dezvoltare pentru alţii, servicii de design pentru
sistemele de computer, analiza software-ului de
computer.

───────


