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Cereri Mărci publicate în 18/07/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04079 11/07/2018 CRISTIAN CONSTANTINESCU PUB & RESTAURANT THE ACE

SINCE 2016

2 M 2018 04453 11/07/2018 KWLG WELLSPRINGS S.R.L. Our knowledge. Your business.
Good call.

3 M 2018 04533 11/07/2018 Andrea Jakab SAKODE DANCE

4 M 2018 04537 11/07/2018 ARTIROM PRO SRL ARTIROM

5 M 2018 04538 11/07/2018 ARTIROM PRO SRL DIODA

6 M 2018 04539 11/07/2018 ROC TIMEEA SRL Patiseria Timeea T

7 M 2018 04540 11/07/2018 SC RADIO XXI SRL ELECTROSHOCK

8 M 2018 04541 11/07/2018 LUCIAN-COSMIN MANOLE Oglinda Selfie

9 M 2018 04542 11/07/2018 S.A. MAURER IMOBILIARE S.A. MAURER

10 M 2018 04543 11/07/2018 MAURER IMOBILIARE SA VILLAS MAURER

11 M 2018 04544 11/07/2018 S.C. MAURER IMOBILIARE
S.R.L.

VILLAS

12 M 2018 04545 11/07/2018 MIHAI-AURELIAN BADEA LA CHIFTEA pizza & grill

13 M 2018 04546 11/07/2018 EFI GARANT GROUP IFN SA EFI EFI GARANT GROUP
IFN SA Instituție financiară de
garanții

14 M 2018 04547 11/07/2018 LUCIAN MIESS GETT'S MEN

15 M 2018 04548 11/07/2018 LUCIAN MIESS GETT'S Beauty Miles

16 M 2018 04549 11/07/2018 STEFANIA NAVIN BALIXIR

17 M 2018 04550 11/07/2018 ROXANA-IULIA SULTAN FARMACIA VETERINARĂ
DRAGOMIREŞTI

18 M 2018 04551 11/07/2018 APEX ALLIANCE PROPERTY 4
S.R.L.

MARMOROSCH BLANK

19 M 2018 04552 11/07/2018 PYRAMID COMPUTERS
SERVICES SRL

PYRAMID

20 M 2018 04553 11/07/2018 ROMEO GELU ŞERBĂNESCU BURN fitness club

21 M 2018 04554 11/07/2018 ALEXANDRU CRISTIAN
SZENTLASZLOI

dualstore

22 M 2018 04555 11/07/2018 EICONSGENERAL S.R.L. HAPPY TEAM

23 M 2018 04556 11/07/2018 AS COMPANY SA Agerino
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 04557 11/07/2018 SC CRUSADERS PATROL

SECURITY SRL
C.P.S. CRUSADERS PATROL
SECURITY

25 M 2018 04558 11/07/2018 SC OVIDIU & CO PROD SRL Mucenici Antonio

26 M 2018 04559 11/07/2018 SC OVIDIU & CO PROD SRL OVICIP OVIDIU DRAJEURI Cu
noi din mileniul doi! Fondat 1992

27 M 2018 04560 11/07/2018 SC CASA FUNERARA NEFTYS
SRL

CASA FUNERARA NEFTYS

28 M 2018 04561 11/07/2018 SC OVIDIU & CO PROD SRL OVIMENT

29 M 2018 04562 11/07/2018 SC OVIDIU & CO PROD SRL OVIDIU OVIMENT MENTOLATE

30 M 2018 04563 11/07/2018 SC OVIDIU & CO PROD SRL OVIDIU Cu noi din mileniul doi!
Fondat 1992

31 M 2018 04564 11/07/2018 SC OVIDIU & CO PROD SRL ANTONIO food

32 M 2018 04565 11/07/2018 SC OVIDIU & CO PROD SRL ANTONIO Cu noi din mileniul
doi! Fondat 1992

33 M 2018 04566 11/07/2018 SC WIN IMPEX SRL WIN

34 M 2018 04567 11/07/2018 SC BADEN DESIGN SRL Nighters

35 M 2018 04568 11/07/2018 SECURITY LINE EXPERT SRL SECURITY LINE EXPERT

36 M 2018 04569 11/07/2018 REMEDICA IP LIMITED RINOSUN

37 M 2018 04570 11/07/2018 GABRIELA HOBEANU Clay Play modeleaza-ti visele

38 M 2018 04571 11/07/2018 SC FABRICA DE BERE SRL

39 M 2018 04572 11/07/2018 PAPIRA ALE SRL Papira DESIGN +
LETTERPRESS

40 M 2018 04573 11/07/2018 RAMONA FLORENTINA SAIU KING BUBBLE WAFFLE

41 M 2018 04574 11/07/2018 SPEED TAXI SRL Compania de Taximetre SPEED
TAXI 9477
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(210) M 2018 04079
(151) 11/07/2018
(732) CRISTIAN CONSTANTINESCU,

STR. NAUM RÂMNICEANU NR. 16,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, RO.BU,
ROMANIA

(540)

PUB & RESTAURANT
THE ACE SINCE 2016

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 25.01.13;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04453
(151) 11/07/2018
(732) KWLG WELLSPRINGS S.R.L.,

STR. DRUMUL TABEREI NR.
35A, BL. 803, SC. 1, ET. 3, AP.
16, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:

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

───────

(210) M 2018 04533
(151) 11/07/2018
(732) Andrea Jakab, STRADA:

REPUBLICII, NUMAR: 64, JUDET:
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
SAKODE DANCE

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04537
(151) 11/07/2018
(732) ARTIROM PRO SRL, STR.

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

(540)
ARTIROM

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

35. Publicitate, administrație comercială,
gestionarea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii asociate
magazinelor de vânzări cu amănuntul, servicii
asociate vânzării cu amănuntul sau en-gross,
în retail respectiv în mediul online, vânzări
on-line, comenzi on-line, precum şi vânzări
on line engros sau cu amănuntul, servicii
privind prezentarea generală a mărfurilor şi
produselor, regruparea în avantajul terţilor a
produselor: aparatură, piese și instalații electrice
și electronice, hardware, software, comunicații,
audiovideo, materiale, produse, accesorii și
consumabile electrice și electrocasnice, comerț
online și retail prin magazine specializate al
produselor din clasele 7, 8, 9, și 11, servicii de
comenzi online.

Our knowledge. Your
business. Good call.
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───────

(210) M 2018 04538
(151) 11/07/2018
(732) ARTIROM PRO SRL, STR.

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

(540)

DIODA

(531) Clasificare Viena: 15.09.01; 15.09.09;
27.03.15; 27.05.01

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

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

───────

(210) M 2018 04539
(151) 11/07/2018
(732) ROC TIMEEA SRL, STR. VALEA

IASULUI, BL. A4, SC. B, ET. 2, AP.
23, JUDEȚUL ARGEȘ, CURTEA
DE ARGEȘ, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Patiseria Timeea T

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.07;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.21; 29.01.05

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse

de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

───────

(210) M 2018 04540
(151) 11/07/2018
(732) SC RADIO XXI SRL, ȘOS. PIPERA

NR. 46D-46E-48, OREGON PARK,
CLĂDIREA B, PARTER, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ELECTROSHOCK

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

9. Suporturi cu înregistrări audio, video,
publicație electronică on-line descărcabilă.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate media on-air, on-line, și pe
alte suporturi pentru campanii de marketing,
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eșantioane, organizare de
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
expunere de produse, promovare și ofertă de
produse și/sau de servicii, activități de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau
a înregistrărilor, exploatarea sau compilarea
datelor matematice sau statistice, ofertă de
publicații și carte pe hârtie sau în format
electronic, servicii de abonament la publicații,
relații publice.
38. Difuzare de programe audiovizuale, de radio
sau de televiziune, în eter, prin satelit, prin rețele
de comunicații sau prin alte mijloace, transmisii
de date , servicii de telecomunicații.
41. Organizare de programe și de evenimente
instructiv educative și de divertisment,
realizare de programe artistice și de emisiuni
audiovizuale, filmări și înregistrări video și/
sau audio, montaje de înregistrări video și
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audio, producție de film, închiriere de filme, de
înregistrări audio sau video, instruire, activități
culturale, de divertisment, sportive, organizare
de concursuri educative sau de divertisment,
publicare on-line.

───────

(210) M 2018 04541
(151) 11/07/2018
(732) LUCIAN-COSMIN MANOLE, STR.

DOAMNA GHICA NR. 1, BL. 1,
SC. 5, ET. 6, AP. 190, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Oglinda Selfie

(531) Clasificare Viena: 02.09.12; 09.07.01;
09.07.25; 16.03.01; 16.03.11; 16.03.13;
25.01.13; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, alb, gri, verde
(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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 04542
(151) 11/07/2018
(732) S.A. MAURER IMOBILIARE S.A.,

STR. ALBATROSULUI NR. 11,
CAMERA 3, AP. 23, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
MAURER

(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
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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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.(Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

40. Tratarea materialelor.(Solicităm protecție
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 protecție 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 protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.(Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.(Solicităm protecție
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 protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 04543
(151) 11/07/2018
(732) MAURER IMOBILIARE SA, STR.

ALBATROSULUI NR. 11, CAMERA
3, AP. 23, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

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

(540)
VILLAS MAURER
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(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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție

pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.(Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
40. Tratarea materialelor.(Solicităm protecție
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 protecție 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 protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.(Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.(Solicităm protecție
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 protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 04544
(151) 11/07/2018
(732) S.C. MAURER IMOBILIARE S.R.L.,

STR. ALBATROSULUI NR. 11,
CAMERA 3, AP. 23, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
VILLAS

(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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.(Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
40. Tratarea materialelor.(Solicităm protecție
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 protecție 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 protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.(Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.(Solicităm protecție
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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 protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 04545
(151) 11/07/2018
(732) MIHAI-AURELIAN BADEA,

STR. RAHOVEI NR. 56, BL. R2,
SC. A, ET. 1, AP. 7, JUDEȚUL
CONSTANȚA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

LA CHIFTEA pizza & grill

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 05.07.02;
11.01.09; 11.01.25; 13.03.02; 26.04.18;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, alb, maro,
galben, roșu

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru

întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 04546
(151) 11/07/2018
(732) EFI GARANT GROUP IFN SA

, STR. NERVA TRAIAN NR. 3,
ET. 7, CAMERA 5-8, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EFI EFI GARANT
GROUP IFN SA Instituție

financiară de garanții

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 03.01.22;
24.01.15; 27.05.01; 29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2018 04547
(151) 11/07/2018
(732) LUCIAN MIESS, STR. VALEA

IALOMIŢEI NR. 5, BL. D21, SC. A,
AP. 9, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GETT'S MEN

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.12

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni și animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2018 04548
(151) 11/07/2018
(732) LUCIAN MIESS, STR. VALEA

IALOMIŢEI NR. 5, BL. D21,
SC. A, ET. 4, AP. 9, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GETT'S Beauty Miles

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2018 04549
(151) 11/07/2018
(732) STEFANIA NAVIN, STRADA:

TEMISANA, NUMAR: 23, ETAJ
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BALIXIR

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

clase:
3. Cosmetice, parfumuri, uleiuri aromatice,
preparate pentru baie nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
preparate și tratamente pentru păr, preparate
cosmetice pentru păr și pielea capului, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cosmetice de
îngrijire a frumuseții.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de păr, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu cosmeticele, furnizarea
de informații comerciale despre produse de

larg consum, și anume cu privire la cosmetice,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, publicitate online, servicii de comenzi
online, difuzare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare online,
publicitate, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, publicitate în reviste, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii., servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobila.

───────

(210) M 2018 04550
(151) 11/07/2018
(732) ROXANA-IULIA SULTAN,

STRADA: MICSUNELELOR,
NUMAR: 70A, JUDET: ILFOV,
DRAGOMIRESTI VALE, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FARMACIA VETERINARĂ
DRAGOMIREŞTI

(531) Clasificare Viena: 24.13.23; 02.01.23;
03.01.08; 03.01.24; 03.01.06; 03.03.01;
03.03.24; 03.04.02; 03.04.18; 03.04.24;
03.05.01; 03.05.24; 26.01.06; 26.01.15;
26.01.16; 03.01.27
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice şi veterinare, produse
sanitare pentru animale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri veterinare,
suplimente dietetice de uz veterinar, plasturi,
materiale de pansat, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe
brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
puieţi şi seminţe pentru plantare, animale vii,
hrană şi băuturi pentru animale.
44. Servicii veterinare, servicii de îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare pentru animale,
servicii de agricultură şi horticultură.

───────

(210) M 2018 04551
(151) 11/07/2018
(732) APEX ALLIANCE PROPERTY

4 S.R.L., STR. EPISCOPUL
CHESARIE NR. 15, TRONSON
C, PARTER, BIROU 1, CAMERA
5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MARMOROSCH BLANK

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

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

───────

(210) M 2018 04552
(151) 11/07/2018
(732) PYRAMID COMPUTERS

SERVICES SRL, STRADA:
PARALUTELOR, NUMAR: 12,
CAM. 2 BL. P29, SCARA 1,
PARTER, APART. 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PYRAMID

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Tonere (cerneală), tonere introduse în
cartușe, tonere (cerneluri uscate) pentru
xerografie, cartușe de toner(încărcate) pentru
fotocopiatoare, cerneală sub formă de cartușe,
cartușe cu tuș, umplute, pentru imprimante,
cartușe cu jet de cerneală (umplute).
9. Aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
componente electrice și electronice, cabluri
de semnal pentru IT/AV și telecomunicații,
dispozitive pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), echipamente de comunicare
(aparate), echipamente de radiodifuziune,
dispozitive audio și receptoare radio, dispozitive
de afișare, receptoare de televiziune și
dispozitive pentru film și video, videoproiectoare.

───────
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(210) M 2018 04553
(151) 11/07/2018
(732) ROMEO GELU ŞERBĂNESCU,

CALEA VICTORIEI NR. 106, BL
I, AP 10. JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

BURN fitness club

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.01.23; 02.03.23

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

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

───────

(210) M 2018 04554
(151) 11/07/2018
(732) ALEXANDRU CRISTIAN

SZENTLASZLOI, STRADA:
TRAIAN, NUMAR: 15, JUDEŢ
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
dualstore

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.

───────

(210) M 2018 04555
(151) 11/07/2018
(732) EICONSGENERAL S.R.L.,

STRADA: EUROPA, NUMAR:
95A, JUDEŢ MARAMURES, BAIA
MARE, 430016, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR. 12, AP. 3,
MARAMUREȘ., BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

HAPPY TEAM

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.08;
26.11.02; 26.11.12; 02.01.23; 02.05.23;
02.07.23

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────
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(210) M 2018 04556
(151) 11/07/2018
(732) AS COMPANY SA, IONIA STREET,

PO BOX 176, THESSALONIKI,
OREOKASTRO, 57013, GRECIA

(740) CABINET AVOCAT ALEXANDER
POPA , STR. BIBESCU VODĂ
NR. 2, BL. P5, SC. 2, ET. 5, AP.
25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Agerino

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.02;
27.05.03

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, DVD-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator.
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, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă, articole
de gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate pentru jocuri
video.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04557
(151) 11/07/2018
(732) SC CRUSADERS PATROL

SECURITY SRL, STR. SPERANTEI
NR. 19, DEMISOL, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

C.P.S. CRUSADERS
PATROL SECURITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.02;
27.05.12; 24.01.05; 24.01.08; 24.01.25;
23.01.01; 23.05.05

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de protecţie şi
gardă, gărzi de corp, consultanţă în materie
de securitate, agenţii de detectivi, monitorizarea
alarmelor de securitate şi anti-efracţie, gărzi de
noapte (pază), pază de corp, pază şi protecţie
obiective.

───────
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(210) M 2018 04558
(151) 11/07/2018
(732) SC OVIDIU & CO PROD SRL,

STRADA: TELITA, NUMAR: 6,
BL 67A, SC 2 AP 28, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 051885,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mucenici Antonio

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 25.01.06; 04.05.02;
04.05.05; 04.05.03

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
portocaliu, alb

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

30. Zahar, produse zaharoase (dulciuri), dulciuri,
bomboane, tablete mentolate si aromatizate
(bomboane), cafea, înlocuitori de cafea, cacao,
ceai, orez, tapioca, sago, făină, preparate facute
din făină, preparate facute din cereale, arpacas,
mălai, griş, cuş-cuş, fidea, macaroane, paste,
spaghete, tăiţei, foi de napolitane, vafe pentru
îngheţată, pâine, biscuiţi, turtă dulce, fursecuri,
pişcoturi, pesmet, fulgi de cereale, musli,
produse de patiserie, produse de cofetarie,
blat pentru pizza, blat de tort, pricomigdale
(produse de patiserie), îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, maia, praf de copt, sare
alimentară, muştar, oţet, sosuri, dresuri pentru
salate (sosuri), condimente, mirodenii, gheaţă
alimentară.

───────

(210) M 2018 04559
(151) 11/07/2018
(732) SC OVIDIU & CO PROD SRL, STR.

TELITA, NR. 6, BL. 67A, SC. 2,
AP 28, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051885, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OVICIP OVIDIU DRAJEURI
Cu noi din mileniul
doi! Fondat 1992

(531) Clasificare Viena: 04.05.03; 04.05.05;
04.05.21; 25.01.06; 25.01.19; 27.03.15;
27.05.02; 27.05.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, portocaliu, verde, maro, alb,
negru

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

30. Zahăr, produse zaharoase (dulciuri), dulciuri,
bomboane, tablete mentolate si aromatizate
(bomboane), cafea, înlocuitori de cafea, cacao,
ceai, orez, tapioca, sago, făină, preparate făcute
din făină, preparate făcute din cereale, arpacaş,
mălai, griş, cus-cus, fidea, macaroane, paste,
spaghete, tăiţei, foi de napolitane, vafe pentru
îngheţată, pâine, biscuiţi, turtă dulce, fursecuri,
pişcoturi, pesmet, fulgi de cereale, musli,
produse de patiserie, produse de cofetărie,
blat pentru pizza, blat de tort, pricomigdale
(produse de patiserie), îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, maia, praf de copt, sare
alimentară, muştar, oţet, sosuri, dresuri pentru
salate (sosuri), condimente, mirodenii, gheaţă
alimentară.

───────
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(210) M 2018 04560
(151) 11/07/2018
(732) SC CASA FUNERARA NEFTYS

SRL, STR. MERILOR NR. 4,
JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CASA FUNERARA NEFTYS

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01

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

45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 04561
(151) 11/07/2018
(732) SC OVIDIU & CO PROD SRL, STR.

TELITA, NR. 6, BL. 67A, SC. 2,
AP 28, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051885, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OVIMENT

(531) Clasificare Viena: 26.01.08; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Zahăr, produse zaharoase (dulciuri), dulciuri,
bomboane, tablete mentolate si aromatizate
(bomboane), cafea, înlocuitori de cafea, cacao,
ceai, orez, tapioca, sago, făină, preparate făcute
din făină, preparate făcute din cereale, arpacaş,

mălai, griş, cus-cus, fidea, macaroane, paste,
spaghete, tăiţei, foi de napolitane, vafe pentru
îngheţată, pâine, biscuiţi, turtă dulce, fursecuri,
pişcoturi, pesmet, fulgi de cereale, musli,
produse de patiserie, produse de cofetărie,
blat pentru pizza, blat de tort, pricomigdale
(produse de patiserie), îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, maia, praf de copt, sare
alimentară, muştar, oţet, sosuri, dresuri pentru
salate (sosuri), condimente, mirodenii, gheaţă
alimentară.

───────

(210) M 2018 04562
(151) 11/07/2018
(732) SC OVIDIU & CO PROD SRL, STR.

TELITA, NR. 6, BL. 67A, SC. 2,
AP 28, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051885, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OVIDIU OVIMENT
MENTOLATE

(531) Clasificare Viena: 04.05.03; 04.05.05;
04.05.21; 25.01.19; 27.05.01; 29.01.15

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

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

30. Zahăr, produse zaharoase (dulciuri), dulciuri,
bomboane, tablete mentolate si aromatizate
(bomboane), cafea, înlocuitori de cafea, cacao,
ceai, orez, tapioca, sago, făină, preparate făcute
din făină, preparate făcute din cereale, arpacaş,
mălai, griş, cus-cus, fidea, macaroane, paste,
spaghete, tăiţei, foi de napolitane, vafe pentru
îngheţată, pâine, biscuiţi, turtă dulce, fursecuri,
pişcoturi, pesmet, fulgi de cereale, musli,
produse de patiserie, produse de cofetărie,
blat pentru pizza, blat de tort, pricomigdale
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(produse de patiserie), îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, maia, praf de copt, sare
alimentară, muştar, oţet, sosuri, dresuri pentru
salate (sosuri), condimente, mirodenii, gheaţă
alimentară.

───────

(210) M 2018 04563
(151) 11/07/2018
(732) SC OVIDIU & CO PROD SRL, STR.

TELITA, NR. 6, BL. 67A, SC. 2,
AP 28, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051885, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OVIDIU Cu noi din
mileniul doi! Fondat 1992

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 25.01.06;
25.01.19; 27.05.02; 29.01.14

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

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

30. Zahăr, produse zaharoase (dulciuri), dulciuri,
bomboane, tablete mentolate si aromatizate
(bomboane), cafea, înlocuitori de cafea, cacao,
ceai, orez, tapioca, sago, făină, preparate făcute
din făină, preparate făcute din cereale, arpacaş,
mălai, griş, cus-cus, fidea, macaroane, paste,
spaghete, tăiţei, foi de napolitane, vafe pentru
îngheţată, pâine, biscuiţi, turtă dulce, fursecuri,
pişcoturi, pesmet, fulgi de cereale, musli,
produse de patiserie, produse de cofetărie,
blat pentru pizza, blat de tort, pricomigdale
(produse de patiserie), îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, maia, praf de copt, sare
alimentară, muştar, oţet, sosuri, dresuri pentru
salate (sosuri), condimente, mirodenii, gheaţă
alimentară.

───────

(210) M 2018 04564
(151) 11/07/2018
(732) SC OVIDIU & CO PROD SRL, STR.

TELITA, NR. 6, BL. 67A, SC. 2,
AP 28, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051885, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANTONIO food

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Zahăr, produse zaharoase (dulciuri), dulciuri,
bomboane, tablete mentolate si aromatizate
(bomboane), cafea, înlocuitori de cafea, cacao,
ceai, orez, tapioca, sago, făină, preparate făcute
din făină, preparate făcute din cereale, arpacaş,
mălai, griş, cus-cus, fidea, macaroane, paste,
spaghete, tăiţei, foi de napolitane, vafe pentru
îngheţată, pâine, biscuiţi, turtă dulce, fursecuri,
pişcoturi, pesmet, fulgi de cereale, musli,
produse de patiserie, produse de cofetărie,
blat pentru pizza, blat de tort, pricomigdale
(produse de patiserie), îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, maia, praf de copt, sare
alimentară, muştar, oţet, sosuri, dresuri pentru
salate (sosuri), condimente, mirodenii, gheaţă
alimentară.

───────
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(210) M 2018 04565
(151) 11/07/2018
(732) SC OVIDIU & CO PROD SRL, STR.

TELITA, NR. 6, BL. 67A, SC. 2,
AP 28, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051885, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANTONIO Cu noi din
mileniul doi! Fondat 1992

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 25.01.06;
25.01.19; 27.05.02; 29.01.14

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

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

30. Zahăr, produse zaharoase (dulciuri), dulciuri,
bomboane, tablete mentolate si aromatizate
(bomboane), cafea, înlocuitori de cafea, cacao,
ceai, orez, tapioca, sago, făină, preparate făcute
din făină, preparate făcute din cereale, arpacaş,
mălai, griş, cus-cus, fidea, macaroane, paste,
spaghete, tăiţei, foi de napolitane, vafe pentru
îngheţată, pâine, biscuiţi, turtă dulce, fursecuri,
pişcoturi, pesmet, fulgi de cereale, musli,
produse de patiserie, produse de cofetărie,
blat pentru pizza, blat de tort, pricomigdale
(produse de patiserie), îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, maia, praf de copt, sare
alimentară, muştar, oţet, sosuri, dresuri pentru
salate (sosuri), condimente, mirodenii, gheaţă
alimentară.

───────

(210) M 2018 04566
(151) 11/07/2018
(732) SC WIN IMPEX SRL, STR.

GEORGE ENESCU NR. 70,
JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
500361, DOLJ, ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STRADA URANUS, NR.1, BL.
1, SC.B, ET.2, AP. 11, BRASOV

(540)
WIN

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

6. Metale comune şi aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare şi construcţii,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
40. Tratament de materiale.

───────

(210) M 2018 04567
(151) 11/07/2018
(732) SC BADEN DESIGN SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1, BL. CC2,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
910019, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

Nighters
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(531) Clasificare Viena: 13.01.17; 27.05.08;
27.05.24; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2018 04568
(151) 11/07/2018
(732) SECURITY LINE EXPERT SRL,

STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.
14, CAMERA 1BL. T22, SC. A, ET.
8, AP. 47, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SECURITY LINE EXPERT

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 01.01.10;
24.01.03; 24.01.05; 24.01.07; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
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 04569
(151) 11/07/2018
(732) REMEDICA IP LIMITED, GRIVA

DIGENI 115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RINOSUN

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, alimente, preparate, substanţe şi
băuturi dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, suplimente dietetice pentru oameni
şi animale, preparate şi substanţe medicinale,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de vitamine şi/sau
minerale, suplimente nutritive, medicamente,
băuturi de uz medicinal, ceaiuri medicinale,
preparate nutraceutice de uz terapeutic sau
medical, dulciuri farmaceutice, suplimente
homeopate, alimente pentru bebeluşi, plasturi
şi materiale pentru pansamente, produse
sanitare de uz medical, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentire,
dezinfectanţi şi antiseptice, creme, loţiuni,
geluri, săpunuri, şampoane, preparate de
toaletă medicinale, preparate farmaceutice,
medicale şi veterinare, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
adjuvanţi pentru scopuri medicale, anestezice,
astringenţi pentru scopuri medicale, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, bomboane
medicinale, bomboane pentru scopuri medicale,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
scopuri medicale, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
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pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, medicamente pentru scopuri
medicale, elixire (preparate farmaceutice),
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
enzime pentru scopuri medicale, extracte
din plante pentru scopuri medicale, loţiuni
pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicamentoase de toaletă, nămol medicinal/
sediment medicinal (nămol), infuzii medicinale,
ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, rădăcini medicinale, medicamente
de uz uman, suplimente alimentare pe bază
de minerale, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, seruri, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pe bază de vitamine pentru uz
medical, suplimente plasturi cu vitamine.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
dozatoare de aerosoli pentru scopuri
medicale, măşti de anestezie, aparate pentru
respiraţie artificială, aparate şi instrumente
dentare, aparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, sticle cu picurător pentru
scopuri medicale, picurătoare pentru scopuri
medicale, aparate terapeutice cu aer cald,
aparate cu vibraţii cu aer cald pentru
scopuri medicale, inhalatoare cu hidrogen,
inhalatoare, insuflatoare, aparate şi instrumente
medicale, aspiratoare nazale, pompe pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, linguri pentru administrarea
medicamentelor, vaporizatoare pentru scopuri
medicale, pulverizatoare pentru scopuri
medicale sau terapeutice.

───────

(210) M 2018 04570
(151) 11/07/2018
(732) GABRIELA HOBEANU, STR.

ALEXANDRU OBREGIA NR. 33,
BL. O3, SC. 5, AP. 123, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Clay Play modeleaza-ti visele

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.12; 27.05.22; 01.15.21; 19.09.03;
19.07.17

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

41. Educaţie, divertisment, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, instruire
în pictură şi olărit, ateliere recreative (instruire),
ateliere organizate în scopuri culturale, realizare,
coordonare şi organizare de ateliere de lucru
(instruire), organizare de ateliere de lucru şi
seminarii pe teme de autocunoaştere, cursuri şi
ateliere de dezvoltare personală, organizare de
cursuri de formare, tabere de recreere, cursuri
în cadrul taberelor educative, formarea echipelor
(educaţie), asistenţă profesionala individualizată
(coaching), planificarea şi organizare de
petreceri (divertisment), servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale.

───────
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(210) M 2018 04571
(151) 11/07/2018
(732) SC FABRICA DE BERE SRL, STR.

CANTA NR. 51, BL. 520, SC. B, AP.
3, PARTER, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 24.17.04
(591) Culori revendicate:alb, bleumarin

(Pantone 5395C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bere brună, bere blondă, bere Saison,
bere bock, must de bere, bere fără alcool, bere
de grâu, bere neagră englezească (porter), bere
îmbogăţită cu minerale, bere blonda indiana
(ipa), bere cu conţinut caloric scăzut, bere cu
aromă de cafea, bere din extract de rădăcini,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), apa minerală, apă
carbogazoasă, apă (băuturi), apă potabilă, apa
plată, apa tonică, apa îmbuteliată.

───────

(210) M 2018 04572
(151) 11/07/2018
(732) PAPIRA ALE SRL, COMUNA

REMETEA NR. 91, JUD. BIHOR,
SAT PETREASA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Papira DESIGN +
LETTERPRESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.03.11;
05.03.20; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, nude
(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
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale.

───────
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(210) M 2018 04573
(151) 11/07/2018
(732) RAMONA FLORENTINA SAIU,

STR. FRUNZELOR NR. 62, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

KING BUBBLE WAFFLE

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
05.07.08; 05.07.24; 08.01.18

(591) Culori revendicate:galben, mov, , maro
deschis, maro închis, verde, roşu

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

30. Îngheţată comestibilă, îngheţată artizanală,
produse de patiserie.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de îngheţată şi a altor produse de patiserie
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod.

───────

(210) M 2018 04574
(151) 11/07/2018
(732) SPEED TAXI SRL, STRADA RADU

POPESCU NR. 5, CAMERA 7,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
RO.BU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

Compania de Taximetre
SPEED TAXI 9477

(531) Clasificare Viena: 25.07.04; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.09; 26.04.24

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

38. Telecomunicaţii, dispecerat taxi.
───────



 

ERATĂ 

 

Referitor  la  depozitele  M2018/04076  și  M2018/04075, 

publicate în data de 26.06.2018, dintr-o eroare materială

 clasele 35 și 36 au fost publicate eronat, corect fiind: 

               Clasa 35: Publicitate; managementul  afacerilor; 

administrarea  afacerilor;  funcţii  de  birou;  toate  aceste 

servicii în legătură cu un ansamblu rezidențial.

            Clasa  36:  Asigurări;  afaceri  financiare;  afaceri 

monetare;  afaceri  imobiliare;  toate  aceste  servicii  în 

legătură cu un ansamblu rezidențial.



PERIOADEI DE OPOZIŢII/OBSERVAŢII

LISTA  CONŢINÂND  CERERILE  DE ÎNREGISTRARE MARCĂ 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCĂ  

COMUNITARĂ   PUBLICATE   ÎN  VEDEREA  DESCHIDERII  
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02238 21/12/2005 Apple Inc. POD

2 M 2018 03810 29/05/2017 MIGUEL TORRES S.A. CONDE DE SUPERUNDA

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - CERERI CONVERSIE



(210) M 2018 02238
(151) 21/12/2005
(732) Apple Inc., 1 INFINITE LOOP,

CUPERTINO CALIFORNIA
95014-2084, CALIFORNIA,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)
POD

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

9. Dispozitive electronice digitale portabile
şi software asociat acestora, dispozitive
electronice digitale portabile purtabile şi software
asociat acestora, playere audio digitale,
inclusiv playere muzicale digitale, şi software
asociat acestora, playere video digitale şi
software asociat acestora, Playere MP3 şi
software asociat acestora, dispozitive purtabile,
asistenţi digitali personali, pagere, organizatori
electronici, carneţele electronice, telefoane,
telefoane mobile, video-telefoane, maşini de
jocuri de calculator, microprocesoare, plăci
de memorie, monitoare, afişaje, tastaturi,
cabluri, modemuri, imprimante, unităţi de
disc, camere de luat vederi, camere digitale,
programe pre-înregistrate de calculator pentru
gestionarea informaţiilor personale, software
pentru gestionarea bazelor de date, software
pentru recunoaşterea caracterelor, software
de management al telefoniei, software de
poştă electronică şi mesagerie, software pentru
pagere, software pentru sincronizarea bazelor
de date, programe de calculator pentru
accesarea, navigarea şi căutarea de baze
de date online, software pentru sisteme de
operare pe calculator, programe de dezvoltare
a aplicaţiilor pentru calculatoare personale şi
portabile, dispozitive electronice portabile pentru
primirea şi / sau transmiterea fără fir a datelor,
în special a mesajelor, dispozitive electronice
portabile cu funcţii video, telefon, de mesagerie,
de captare a fotografiilor şi de transmisie
audio, dispozitive electronice portabile care
permit utilizatorului să ţină evidenţa sau
să gestioneze informaţiile personale, software
pentru redirecţionarea mesajelor, a mesajelor
de poştă electronică prin Internet şi / sau a
altor date către unul sau mai multe dispozitive
electronice portabile dintr-o memorie de date

aflată pe sau asociată cu un computer personal
sau cu un server, software pentru sincronizarea
datelor între o staţie sau dispozitiv la distanţă
şi o staţie sau dispozitiv fix sau la distanţă, dar
excluzând procesoarele de semnal digital pentru
chitară şi alte instrumente muzicale.

───────

(540)
CONDE DE SUPERUNDA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vin,
lichioruri, băuturi spirtoase, vinars (rachiu).

───────

(210) M 2018 03810
(151) 29/05/2017
(732) MIGUEL TORRES S.A., MIQUEL

TORRES I CARBÓ, 6
E-08720 VILAFRANCA DEL
PENEDÈS, BARCELONA, SPANIA

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - CERERI CONVERSIE

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


