
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
21/03/2018

PUBLICATE ÎN DATA DE 28/03/2018



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/03/2018

2

Cereri Mărci publicate în 28/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01877 21/03/2018 CAVESCU ADRIAN MOBRA

2 M 2018 01879 21/03/2018 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
S.R.L.

GENERALIMACULAT SERVICE

3 M 2018 01880 21/03/2018 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
S.R.L.

AUTO CAR INSURANCE

4 M 2018 01881 21/03/2018 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
S.R.L.

5 M 2018 01882 21/03/2018 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
S.R.L.

CAR CITY SERVICE

6 M 2018 01883 21/03/2018 IULIAN VALENTIN CREANGĂ RVM ROVAL MED HELP

7 M 2018 01884 21/03/2018 CREDIMATIC NETWORK SRL CRD

8 M 2018 01885 21/03/2018 S.C. MOVE EXPERT SERVICES
S.R.L.

MOVE EXPERT SERVICES

9 M 2018 01886 21/03/2018 S.C. BIBORTENI AQUA SRL Biborţeni - Băţani

10 M 2018 01887 21/03/2018 EYLUL COLLECTION S.R.L. EYLUL SILVER BIJUTERII
ARGINT

11 M 2018 01888 21/03/2018 DECIEM BEAUTY GROUP INC. THE ABNORMAL BEAUTY
COMPANY

12 M 2018 01889 21/03/2018 DECIEM BEAUTY GROUP INC. THE ORDINARY

13 M 2018 01890 21/03/2018 DECIEM BEAUTY GROUP INC. AVESTAN

14 M 2018 01891 21/03/2018 Pehart Tec Grup SA alint

15 M 2018 01892 21/03/2018 TERAPLAST SA TeraPlast since 1896

16 M 2018 01893 21/03/2018 ADRIANA MARIANA
SOHODOLEANU

FEELTERS SYSTEMS PURE
HEALTH

17 M 2018 01894 21/03/2018 FUN Union Limited

18 M 2018 01896 21/03/2018 SC SOCIETATE DEZVOLTARE
COMERCIAL SUDULUI (SDCS)
SRL

Sun Talks

19 M 2018 01897 21/03/2018 SC SOCIETATE DEZVOLTARE
COMERCIAL SUDULUI (SDCS)
SRL

20 M 2018 01898 21/03/2018 SC SOCIETATE DEZVOLTARE
COMERCIAL SUDULUI (SDCS)
SRL

SUN PLAZA Destinație de
senzație

AUTO UNIQA SERVICE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2018 01899 21/03/2018 SC SOCIETATE DEZVOLTARE

COMERCIAL SUDULUI (SDCS)
SRL

Sun Talks

22 M 2018 01900 21/03/2018 SC SOCIETATE DEZVOLTARE
COMERCIAL SUDULUI (SDCS)
SRL

SUN PLAZA Destinație de
senzație

23 M 2018 01901 21/03/2018 ALINA MAGNET BROW SCULPT

24 M 2018 01902 21/03/2018 INTELLIGENCE SECURITY
SOLUTIONS SRL

INTELLIGENCE SECURITY
SOLUTIONS

25 M 2018 01903 21/03/2018 ALINA MAGNET Less is More limited edition

26 M 2018 01904 21/03/2018 ALINA MAGNET Up & More PREMIUM LASH
LIFT SYSTEM

27 M 2018 01905 21/03/2018 FUN Union Limited

28 M 2018 01906 21/03/2018 CORNELIU-ANDREI GALL emauto.ro

29 M 2018 01907 21/03/2018 SC CESAL SA GEL FLEX

30 M 2018 01908 21/03/2018 SHEN XINGCHONG K.FULAI

31 M 2018 01909 21/03/2018 FIVE CONTINENTS GROUP
SRL

FIVE CONTINENTS GROUP
Calitate de cinci stele

32 M 2018 01910 21/03/2018 SC CESAL SA GELFLEX

33 M 2018 01911 21/03/2018 FUN Union Limited

34 M 2018 01912 21/03/2018 SC ELIOS WIN BUSINESS SRL EMPRESSV STUDIO

35 M 2018 01913 21/03/2018 ELENA MARIA NEDELCU EMPRESSV

36 M 2018 01914 21/03/2018 FUN Union Limited

37 M 2018 01915 21/03/2018 SC WEST DRINKS SRL BACCHUS

38 M 2018 01916 21/03/2018 FUN Union Limited

39 M 2018 01917 21/03/2018 FUN Union Limited Baby Riki

40 M 2018 01918 21/03/2018 SC LIVADA ADVERTISING SRL WELLNESS FESTIVAL

41 M 2018 01919 21/03/2018 FUN Union Limited KIKORIKI

42 M 2018 01920 21/03/2018 SORAMA MEDICAL CENTER
SRL

CRYO VEN

43 M 2018 01921 21/03/2018 FUN Union Limited KIKORIKI PINCODE

44 M 2018 01922 21/03/2018 NOVARTIS AG GRIBERO

45 M 2018 01923 21/03/2018 MIRCEA LUCIAN PAVEL
ALEXANDRA MARCELA IANCU

NAVANTIQ
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(210) M 2018 01877
(151) 21/03/2018
(732) CAVESCU ADRIAN, STR. GRIVIŢA

NR. 37E, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
MOBRA

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

12. Vehicule pe două roți, mopede, motociclete,
motoare electrice pentru vehicule terestre, scuter
(vehicule), atașuri.

───────

(210) M 2018 01879
(151) 21/03/2018
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

S.R.L., STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 9A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

GENERALIMACULAT
SERVICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.12; 07.01.01; 07.01.14

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 01880
(151) 21/03/2018
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

S.R.L., STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 9A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AUTO CAR INSURANCE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.12; 18.01.23

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 01881
(151) 21/03/2018
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

S.R.L., STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 9A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AUTO UNIQA SERVICE
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 07.01.01; 07.01.14

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 01882
(151) 21/03/2018
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

S.R.L., STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 9A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CAR CITY SERVICE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 18.01.23

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 01883
(151) 21/03/2018
(732) IULIAN VALENTIN CREANGĂ,

STR. CUCU NR.13, BLOC D10,
ET.4, AP.8, JUDEŢUL IAŞI
, IAŞI, 700082 , IAȘI, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)

RVM ROVAL MED HELP

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1788
C)

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

3. Vată din bumbac pentru uz cosmetic,
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă).
5. Materiale pentru pansamente, leucoplast,
faşă sanitară, comprese sterile, vată hidrofilă,
produse sanitare de uz medical, dezinfectanţi,
lenjerie de corp sanitară, preparate de sterilizare,
tesături chirurgicale (şerveţele), benzi adezive
pentru uz medical, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, scutece pentru copii şi
pentru incontinenţă.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură, bandaje
ortopedice, bandaje elastice, bandaje de suport,
seringi pentru injectii, seringi pentru uz medical,
seringi hipodermice, mănuşi pentru uz medical,
tampoane abdominale, aparate folosite în
analiza medicală, aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale, bandaje anatomice pentru
încheieturi, sonde (chirurgie), canule, catetere,
recipiente speciale pentru deşeuri medicale,
tuburi de drenaj pentru uz medical, cearşafuri
pentru bolnavi, ciorapi elastici de uz
chirurgical, bureţi chirurgicali, cearşafuri sterile
chirurgicale, bandaje de sustinere, campuri
sterile chirurgicale, termometre pentru uz
medical, măşti folosite de personalul medical,
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ace pentru uz medical, gipsuri ortopedice, sonde
pentru uz medical.

───────

(210) M 2018 01884
(151) 21/03/2018
(732) CREDIMATIC NETWORK SRL, B-

DUL. PIPERA, NR. 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

CRD

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.16

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#000000), verde
(HEX=#2DF705)

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

36. Servicii financiare.
───────

(210) M 2018 01885
(151) 21/03/2018
(732) S.C. MOVE EXPERT SERVICES

S.R.L., STR. ALEXANDRU
CONSTANTINESCU NR. 12, CAM.
22-23, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MOVE EXPERT SERVICES

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 02.09.14; 02.09.15; 26.13.25;
26.15.01

(591) Culori revendicate:albastru descgis, gri
deschis, albastru închis, negru

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

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).

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse 
în această clasă conform clasificării de laNisa).
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protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

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 (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01886
(151) 21/03/2018
(732) S.C. BIBORTENI AQUA SRL,

STR. PRIMĂVERII NR. 27, JUD.
COVASNA, SFÂNTU GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Biborţeni - Băţani

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01887
(151) 21/03/2018
(732) EYLUL COLLECTION S.R.L.,

STRADA: INTRARE MIHAI MIHAI
EMINESCU, NUMAR: 3, AP.5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020079,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

EYLUL SILVER
BIJUTERII ARGINT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 05.03.13

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

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 01888
(151) 21/03/2018
(732) DECIEM BEAUTY GROUP INC.,

517 RICHMOND ST. E. TORONTO,
ONTARIO, M5A 1R4, TORONTO,
CANADA

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

(540)
THE ABNORMAL

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

3. Preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, produse de îngrijire a corpului şi pielii, şi
anume, creme hidratante pentru faţă, hidratante
pentru corp, tratamente anti-îmbătrânire pentru
faţă, produse anti-îmbătrânire pentru corp, şi
anume, creme anti-îmbatrânire pentru corp,
loţiuni, geluri, uleiuri, agenţi de curăţare,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepartarea ridurilor,
tratamente pentru gât, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepărtarea ridurilor
pentru gât, tratamente non-medicale pentru
semne de la vergeturi, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepărtarea semnelor
lăsate de vergeturi, tratamente non-medicale
pentru celulită, şi anume, loţiuni, creme, geluri,
uleiuri, agenţi de curăţare, produse hidratante,
produse de îngrijire a pielii pentru reducerea
celulitei, produse pentru albirea pielii şi/sau
tratamente de luminare, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse
hidratante, balsamuri pentru piele pentru albirea
şi iluminarea pielii, produse pentru îngrijirea
parului, şi anume, fixative pentru păr, loţiuni
pentru îngrijirea părului, balsamuri pentru păr
şi geluri pentru păr, cosmetice, produse de
curăţat, produse pentru albire şi ale substanţe
pentru spălătorie, şi anume, înălbitor pentru
rufe, detergenţi pentru rufe şi ceară pentru
rufe, produse de curăţare, netezire, degresare
şi răzuire, săpunuri, şi anume, săpunuri
antiperspirante, săpunuri de corp, săpun de
baie şi săpunuri pentru mâini, uleiuri eterice,
loţiuni capilare, produse pentru curăţarea dinţilor,
creme de faţă şi de corp, şampoane pentru
corp, şampoane, produse hidratante pentru corp,
apă de colonie, apă de parfum, produse de
parfumerie, deodorante de uz personal.
35. Servicii asigurate de magazine de vânzare
cu amanuntul online în domeniul cosmeticelor,
produselor de îngrijire personală, produse pentru
piele, produse de îngrijire a feţei şi corpului
şi produse de frumuseţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în domeniul produselor
cosmetice, produse de îngrijire personală,
produse pentru piele, produse de îngrijire a feţei
şi corpului şi produse de frumuseţe.

───────

(210) M 2018 01889
(151) 21/03/2018
(732) DECIEM BEAUTY GROUP INC.,

517 RICHMOND ST. E. TORONTO,
ONTARIO, M5A 1R4, TORONTO,
CANADA

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

(540)
THE ORDINARY

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

3. Preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, produse de îngrijire a corpului şi pielii, şi
anume, creme hidratante pentru faţă, hidratante
pentru corp, tratamente anti-îmbătrânire pentru
faţă, produse anti-îmbătrânire pentru corp, şi
anume, creme anti-îmbatrânire pentru corp,
loţiuni, geluri, uleiuri, agenţi de curăţare,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepartarea ridurilor,
tratamente pentru gât, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepărtarea ridurilor
pentru gât, tratamente non-medicale pentru
semne de la vergeturi, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepărtarea semnelor
lăsate de vergeturi, tratamente non-medicale
pentru celulită, şi anume, loţiuni, creme, geluri,
uleiuri, agenţi de curăţare, produse hidratante,
produse de îngrijire a pielii pentru reducerea
celulitei, produse pentru albirea pielii şi/sau
tratamente de luminare, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse
hidratante, balsamuri pentru piele pentru albirea
şi iluminarea pielii, produse pentru îngrijirea
parului, şi anume, fixative pentru păr, loţiuni
pentru îngrijirea părului, balsamuri pentru păr
şi geluri pentru păr, cosmetice, produse de
curăţat, produse pentru albire şi ale substanţe
pentru spălătorie, şi anume, înălbitor pentru
rufe, detergenţi pentru rufe şi ceară pentru
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rufe, produse de curăţare, netezire, degresare
şi răzuire, săpunuri, şi anume, săpunuri
antiperspirante, săpunuri de corp, săpun de
baie şi săpunuri pentru mâini, uleiuri eterice,
loţiuni capilare, produse pentru curăţarea dinţilor,
creme de faţă şi de corp, şampoane pentru
corp, şampoane, produse hidratante pentru corp,
apă de colonie, apă de parfum, produse de
parfumerie, deodorante de uz personal.
35. Servicii asigurate de magazine de vânzare
cu amanuntul online în domeniul cosmeticelor,
produselor de îngrijire personală, produse pentru
piele, produse de îngrijire a feţei şi corpului
şi produse de frumuseţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în domeniul produselor
cosmetice, produse de îngrijire personală,
produse pentru piele, produse de îngrijire a feţei
şi corpului şi produse de frumuseţe.

───────

(210) M 2018 01890
(151) 21/03/2018
(732) DECIEM BEAUTY GROUP INC.,

517 RICHMOND ST. E. TORONTO,
ONTARIO, M5A 1R4, TORONTO,
CANADA

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

(540)
AVESTAN

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

3. Preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, produse de îngrijire a corpului şi pielii, şi
anume, creme hidratante pentru faţă, hidratante
pentru corp, tratamente anti-îmbătrânire pentru
faţă, produse anti-îmbătrânire pentru corp, şi
anume, creme anti-îmbatrânire pentru corp,
loţiuni, geluri, uleiuri, agenţi de curăţare,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepartarea ridurilor,
tratamente pentru gât, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepărtarea ridurilor
pentru gât, tratamente non-medicale pentru
semne de la vergeturi, şi anume, loţiuni, creme,

geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse de
exfoliere, produse hidratante, balsamuri pentru
piele, emolienţi pentru ten şi preparate de
îngrijire a pielii pentru îndepărtarea semnelor
lăsate de vergeturi, tratamente non-medicale
pentru celulită, şi anume, loţiuni, creme, geluri,
uleiuri, agenţi de curăţare, produse hidratante,
produse de îngrijire a pielii pentru reducerea
celulitei, produse pentru albirea pielii şi/sau
tratamente de luminare, şi anume, loţiuni, creme,
geluri, uleiuri, agenţi de curăţare, produse
hidratante, balsamuri pentru piele pentru albirea
şi iluminarea pielii, produse pentru îngrijirea
parului, şi anume, fixative pentru păr, loţiuni
pentru îngrijirea părului, balsamuri pentru păr
şi geluri pentru păr, cosmetice, produse de
curăţat, produse pentru albire şi ale substanţe
pentru spălătorie, şi anume, înălbitor pentru
rufe, detergenţi pentru rufe şi ceară pentru
rufe, produse de curăţare, netezire, degresare
şi răzuire, săpunuri, şi anume, săpunuri
antiperspirante, săpunuri de corp, săpun de
baie şi săpunuri pentru mâini, uleiuri eterice,
loţiuni capilare, produse pentru curăţarea dinţilor,
creme de faţă şi de corp, şampoane pentru
corp, şampoane, produse hidratante pentru corp,
apă de colonie, apă de parfum, produse de
parfumerie, deodorante de uz personal.
35. Servicii asigurate de magazine de vânzare
cu amanuntul online în domeniul cosmeticelor,
produselor de îngrijire personală, produse pentru
piele, produse de îngrijire a feţei şi corpului
şi produse de frumuseţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în domeniul produselor
cosmetice, produse de îngrijire personală,
produse pentru piele, produse de îngrijire a feţei
şi corpului şi produse de frumuseţe.

───────
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(210) M 2018 01891
(151) 21/03/2018
(732) Pehart Tec Grup SA, STRADA: 1

MAI, NUMAR: 113, JUDET: CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

alint

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 29.01.05;
27.05.01; 27.05.02; 26.11.13

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

clase:
16. Hârtie igienică, role de hârtie igienică, hârtie
igienică pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă,
hârtie igienică sub formă de rolă, şervețele
de hârtie, hârtie pentru șervețele, şervețele din
hârtie, şervețele din hârtie pentru față, şervețele
de buzunar din hârtie, şervetele de masă din
hârtie, şervețele pentru demachiat, din hârtie,
şervețele de toaletă din hârtie, şervețele de
hârtie pentru uz casnic, şervețele de hârtie de
pus sub cești, batistuțe de hârtie, prosoape
de hârtie, prosoape din hârtie, prosoape de
hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie pentru
față, prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape igienice din hârtie pentru mâini.

───────

(210) M 2018 01892
(151) 21/03/2018
(732) TERAPLAST SA, STRADA:

PARCUL INDUSTRIAL
TERAPLAST, DN 15A (REGHIN-
BISTRITA), KM.45+500, JUDET:
BISTRITA-NASAUD, BISTRIŢA,
427298, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

TeraPlast since 1896

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.03.04; 26.07.25; 26.03.03

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
40. Tratament de materiale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/03/2018

(210) M 2018 01893
(151) 21/03/2018
(732) ADRIANA MARIANA

SOHODOLEANU, BD-UL ION
MIHALACHE NR. 93, BL. 14,
SC. B, ET. 2, AP. 58, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FEELTERS SYSTEMS
PURE HEALTH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din
fructe , siropuri şi alte produse pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2018 01894
(151) 21/03/2018
(732) FUN Union Limited, HEUNG YIP

ROAD 41, LEVEL 37, WONG CHUK
HANG, HONG KONG

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.05.01; 03.05.24;
04.05.02; 04.05.21; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, gri, roz,
negru, alb, roșu

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

16. Albume, periodice (tipărituri), paduri de
desenat, cărți de desenat sau de scris,
carnete de notițe, material didactic (cu excepția
aparatelor), cărți, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, materiale de scris,
tipărituri, publicații imprimate, hârtie de scris,
materiale pentru modelare, articole de papetărie,
bavete din hârtie, reviste de benzi desenate,
autocolante (articole de papetărie), instrumente
de scris.
28. Mingi pentru jocuri, jucării, blocuri de
construcție (jucării), jocuri de construcție, jocuri
de șah, jocuri, case de păpuși (jucării), păpuși,
bazine de înot (articole de joacă), aparate pentru
jocuri, jucării mobile suspendate, jocuri de masă,
jucării de pluș, vehicule (jucării), puzzle-uri, cărți
de joc, jucării împăiate, figurine de jucărie, saltele
de joacă pentru bebeluși, triciclete pentru copii
mici (jucării).
29. Unt, fructe conservate, gemuri, fructe
congelate, smântână (produse lactate),
brânzeturi, lapte, iaurt, kefir (băutură din lapte),
iaurt de băut (băutură din lapte), băuturi pe bază
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de lapte, produse lactate, margarină, gustări pe
bază de fructe, lapte praf.

───────

(210) M 2018 01896
(151) 21/03/2018
(732) SC SOCIETATE DEZVOLTARE

COMERCIAL SUDULUI (SDCS)
SRL, CALEA VACARESTI, NR.
391, ET. 2, CAM. 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Sun Talks

(531) Clasificare Viena: 04.05.02; 04.05.21;
10.03.11; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
485), roz (Pantone 200C), gri, negru
(Pantone Black)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 01897
(151) 21/03/2018
(732) SC SOCIETATE DEZVOLTARE

COMERCIAL SUDULUI (SDCS)
SRL, CALEA VACARESTI, NR.
391, ET. 2, CAM. 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 04.05.02; 04.05.21;
10.03.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485),
roz (Pantone 200C), gri

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 01898
(151) 21/03/2018
(732) SC SOCIETATE DEZVOLTARE

COMERCIAL SUDULUI (SDCS)
SRL, CALEA VACARESTI, NR.
391, ET. 2, CAM. 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SUN PLAZA
Destinație de senzație
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(531) Clasificare Viena: 01.03.17; 26.01.05;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.05;
27.05.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2728C), roșu (Pantone 179C, Pantone
485C), portocaliu (Pantone 166C),
galben (Pantone 128C), albastru
(Pantone 2905C), portocaliu (Pantone
7416C), albastru (Pantone 3005C), roz
(Pantone 199C), negru, verde (Pantone
376C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 01899
(151) 21/03/2018
(732) SC SOCIETATE DEZVOLTARE

COMERCIAL SUDULUI (SDCS)
SRL, CALEA VACARESTI, NR.
391, ET. 2, CAM. 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Sun Talks

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 01900
(151) 21/03/2018
(732) SC SOCIETATE DEZVOLTARE

COMERCIAL SUDULUI (SDCS)
SRL, CALEA VACARESTI, NR.
391, ET. 2, CAM. 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SUN PLAZA

Destinație de senzație
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 01901
(151) 21/03/2018
(732) ALINA MAGNET, CALEA

MOŞILOR NR. 264, BL. 10,
SC. B, ET. 6, AP. 48, SECTOR
2,, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BROW SCULPT

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02

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

3. Cosmetice.
───────
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(210) M 2018 01902
(151) 21/03/2018
(732) INTELLIGENCE SECURITY

SOLUTIONS SRL, STR.
SALCAMILOR NR. 17A, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410279, BIHOR,
ROMANIA

(540)

INTELLIGENCE
SECURITY SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 26.02.07; 24.17.25;
24.11.18

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

clase:
45. Servicii de pază şi protecţie.

───────

(210) M 2018 01903
(151) 21/03/2018
(732) ALINA MAGNET, CALEA

MOŞILOR NR. 264, BL. 10,
SC. B, ET. 6, AP. 48, SECTOR
2,, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Less is More limited edition

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

clase:
3. Cosmetice.

───────

(210) M 2018 01904
(151) 21/03/2018
(732) ALINA MAGNET, CALEA

MOŞILOR NR. 264, BL. 10,
SC. B, ET. 6, AP. 48, SECTOR
2,, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Up & More PREMIUM
LASH LIFT SYSTEM

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

clase:
3. Cosmetice.

───────

(210) M 2018 01905
(151) 21/03/2018
(732) FUN Union Limited, HEUNG YIP

ROAD 41, LEVEL 37, WONG CHUK
HANG, HONG KONG

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A ROSETTI, NR.17, BIROU
314, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena: 03.04.24; 04.05.02;
04.05.21; 29.01.12

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

clase:
16. Albume (tipărituri), periodice, paduri de
desenat, cărţi de desenat sau de scris,
carnete de notiţe, material didactic (cu excepţia
aparatelor), cărţi, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, materiale de scris,
tipărituri, publicaţii imprimate, hârtie de scris,
materiale pentru modelare, articole de papetărie,
bavete din hârtie, reviste de benzi desenate,
autocolante (articole de papetărie), instrumente
de scris.
28. Mingi pentru jocuri, jucării, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, jocuri
de şah, jocuri, case de păpuşi, păpuşi, bazine
de înot (articole de joacă), aparate pentru jocuri,
jucării mobile suspendate, jocuri de masă, jucării
de pluş, vehicule (jucării), puzzle-uri, cărţi de joc,
jucării împăiate, figurine de jucărie, saltele de
joacă pentru bebeluşi, triciclete pentru copii mici
(jucării).
29. Unt, fructe conservate, gemuri, fructe
congelate, smântână (produse lactate),
brânzeturi, lapte, iaurt, kefir (băutură din lapte),
iaurt de băut (băutură din lapte), băuturi pe bază
de lapte, produse lactate, margarină, gustări pe
bază de fructe, lapte praf.

───────

(210) M 2018 01906
(151) 21/03/2018
(732) CORNELIU-ANDREI GALL,

HARDLEN STRASSE NR. 01,
KLOTEN, 8302, ELVEȚIA

(540)
emauto.ro

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01907
(151) 21/03/2018
(732) SC CESAL SA, CALEA BORŞULUI

NR. 31C, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410605, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)
GEL FLEX

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire şi sudură, substanţe
chimice pentru tăbăcirea de blănuri şi piei de
animale, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri şi alte produse de umplere pentru utilizare
în industrie, preparate biologice pentru utilizare
în industrie şi ştiinţă.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, coloranţi, vopsele, răşini naturale în
stare brută.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, materiale plastice şi raşini
extrudate destinate utilizarii în productie,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
40. Tratament de materiale.

───────
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(210) M 2018 01908
(151) 21/03/2018
(732) SHEN XINGCHONG, ŞOS.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 39,
BL. 32, SC. A, AP. 21, 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)
K.FULAI

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

9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător auto,
încărcător priză, cablu de date, selfie-stick,
accesorii pentru telefoane (handsfree), suport
auto pentru telefoane, acumulatori telefon şi
tablete, baterii.

───────

(210) M 2018 01909
(151) 21/03/2018
(732) FIVE CONTINENTS GROUP SRL,

JUD. BOTOȘANI, SAT RACHITI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

FIVE CONTINENTS GROUP
Calitate de cinci stele

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 26.02.07;
01.01.05; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
032C), galben (Pantone 123C),
albastru (Pantone 293C, alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01910
(151) 21/03/2018
(732) SC CESAL SA, CALEA BORŞULUI

NR. 31C, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410605, BIHOR,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12/3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293

(540)
GELFLEX

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
chimice pentru tăbăcirea de blănuri și piei de
animale, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere pentru utilizare
în industrie, preparate biologice pentru utilizare
în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, rășini naturale în
stare brută.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
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40. Tratament de materiale.
───────

(210) M 2018 01911
(151) 21/03/2018
(732) FUN Union Limited, HEUNG YIP

ROAD 41, LEVEL 37, WONG CHUK
HANG, HONG KONG

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.05.23; 04.05.02;
04.05.05; 04.05.21; 29.01.14

(591) Culori revendicate:mov, roșu închis,
negru, alb

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

16. Albume, periodice (tipărituri), paduri de
desenat, cărți de desenat sau de scris,
carnete de notițe, material didactic (cu excepția
aparatelor), cărți, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, materiale de scris,
tipărituri, publicații imprimate, hârtie de scris,
materiale pentru modelare, articole de papetărie,
bavete din hârtie, reviste de benzi desenate,
autocolante (articole de papetărie), instrumente
de scris.
28. Mingi pentru jocuri, jucării, blocuri de
construcție (jucării), jocuri de construcție, jocuri
de șah, jocuri, case de păpuși (jucării), păpuși,
bazine de înot (articole de joacă), aparate pentru
jocuri, jucării mobile suspendate, jocuri de masă,
jucării de pluș, vehicule (jucării), puzzle-uri, cărți
de joc, jucării împăiate, figurine de jucărie, saltele
de joacă pentru bebeluși, triciclete pentru copii
mici (jucării).
29. Unt, fructe conservate, gemuri, fructe
congelate, smântână (produse lactate),
brânzeturi, lapte, iaurt, kefir (băutură din lapte),

iaurt de băut (băutură din lapte), băuturi pe bază
de lapte, produse lactate, margarină, gustări pe
bază de fructe, lapte praf.

───────

(210) M 2018 01912
(151) 21/03/2018
(732) SC ELIOS WIN BUSINESS SRL,

BDUL. DECEBAL NR. 12, CAMERA
1, BL. S7, SC. 1, ET. 5, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, C1, ETAJ 3,
AP. 36, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
EMPRESSV STUDIO

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, referitoare la serviciile
cuprinse în clasele 38,41,42,45.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2018 01913
(151) 21/03/2018
(732) ELENA MARIA NEDELCU, ȘOS.

VERGULUI NR. 13, BL. H2,
SC. 1, ET. 9, AP. 38, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, C1, ETAJ 3,
AP. 36, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
EMPRESSV

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, referitoare la serviciile
cuprinse în clasele 38,41,42,45.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
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 01914
(151) 21/03/2018
(732) FUN Union Limited, HEUNG YIP

ROAD 41, LEVEL 37, WONG CHUK
HANG, HONG KONG

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.04.24; 02.05.23;
04.05.02; 04.05.05; 04.05.21; 29.01.14

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

clase:
16. Albume, periodice (tipărituri), paduri de
desenat, cărți de desenat sau de scris,
carnete de notițe, material didactic (cu excepția
aparatelor), cărți, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, materiale de scris,
tipărituri, publicații imprimate, hârtie de scris,
materiale pentru modelare, articole de papetărie,
bavete din hârtie, reviste de benzi desenate,
autocolante (articole de papetărie), instrumente
de scris.
28. Mingi pentru jocuri, jucării, blocuri de
construcție (jucării), jocuri de construcție, jocuri
de șah, jocuri, case de păpuși (jucării), păpuși,
bazine de înot (articole de joacă), aparate pentru
jocuri, jucării mobile suspendate, jocuri de masă,
jucării de pluș, vehicule (jucării), puzzle-uri, cărți
de joc, jucării împăiate, figurine de jucărie, saltele
de joacă pentru bebeluși, triciclete pentru copii
mici (jucării).
29. Unt, fructe conservate, gemuri, fructe
congelate, smântână (produse lactate),
brânzeturi, lapte, iaurt, kefir (băutură din lapte),
iaurt de băut (băutură din lapte), băuturi pe bază
de lapte, produse lactate, margarină, gustări pe
bază de fructe, lapte praf.

───────
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(210) M 2018 01915
(151) 21/03/2018
(732) SC WEST DRINKS SRL, NR.

351A, JUD. MUREŞ, CEAUŞU
DE CÂMPIE, 547140, MUREȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
BACCHUS

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

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

(210) M 2018 01916
(151) 21/03/2018
(732) FUN Union Limited, HEUNG YIP

ROAD 41, LEVEL 37, WONG CHUK
HANG, HONG KONG

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.05.23; 04.05.05;
04.05.21; 09.01.10; 29.01.14

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

clase:
16. Albume, periodice (tipărituri), paduri de
desenat, cărți de desenat sau de scris,
carnete de notițe, material didactic (cu excepția
aparatelor), cărți, materiale pentru desen,

instrumente pentru desen, materiale de scris,
tipărituri, publicații imprimate, hârtie de scris,
materiale pentru modelare, articole de papetărie,
bavete din hârtie, reviste de benzi desenate,
autocolante (articole de papetărie), instrumente
de scris.
28. Mingi pentru jocuri, jucării, blocuri de
construcție (jucării), jocuri de construcție, jocuri
de șah, jocuri, case de păpuși (jucării), păpuși,
bazine de înot (articole de joacă), aparate pentru
jocuri, jucării mobile suspendate, jocuri de masă,
jucării de pluș, vehicule (jucării), puzzle-uri, cărți
de joc, jucării împăiate, figurine de jucărie, saltele
de joacă pentru bebeluși, triciclete pentru copii
mici (jucării).
29. Unt, fructe conservate, gemuri, fructe
congelate, smântână (produse lactate),
brânzeturi, lapte, iaurt, kefir (băutură din lapte),
iaurt de băut (băutură din lapte), băuturi pe bază
de lapte, produse lactate, margarină, gustări pe
bază de fructe, lapte praf.

───────

(210) M 2018 01917
(151) 21/03/2018
(732) FUN Union Limited, HEUNG YIP

ROAD 41, LEVEL 37, WONG CHUK
HANG, HONG KONG

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
ET.3, BIROUL 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI

(540)

Baby Riki

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 01.15.21;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
9. Discuri compacte (audio-video), aparate
audiovizuale folosite în scopuri didactice,
calculatoare, desene animate, carcase pentru
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telefoane inteligente, software pentru jocuri,
hardware pentru calculator, aplicaţii software
de calculator, descărcabile, magneţi decorativi,
cititoare de cărţi electronice, suporturi de
mouse, calculatoare de buzunar, player portabil
multimedia, balanţe, ochelari de soare, aparate
de reglare a temperaturii, memorii USB,
dispozitive portabile de urmărire a activităţii.
16. Albume, periodice (tipărituri), paduri de
desenat, cărţi de desenat sau de scris,
carnete de notiţe, material didactic (cu excepţia
aparatelor), cărţi, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, materiale de scris,
tipărituri, publicaţii imprimate, hârtie de scris,
materiale pentru modelare, articole de papetărie,
bavete din hârtie, reviste de benzi desenate,
autocolante (articole de papetărie), instrumente
de scris.
25. Articole de încălţăminte, lenjerie de
corp, pulovere, şosete, cămăşi, articole de
îmbrăcăminte, pălării, pantaloni pentru copii
(îmbrăcăminte), pantaloni, mănuşi (articole de
îmbrăcăminte), eşarfe, tricoturi (îmbrăcăminte),
costume de plajă, pijamale, sandale, costume de
baie, bavete, cu excepţia celor din hârtie, pantofi,
căşti de duş, uniforme (îmbrăcăminte).
28. Mingi pentru jocuri, jucării, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, jocuri
de şah, jocuri, case de păpuşi (jucării), păpuşi,
bazine de înot (articole de joacă), aparate pentru
jocuri, jucării mobile suspendate, jocuri de masă,
jucării de pluş, vehicule (jucării), puzzle-uri, cărţi
de joc, jucării împăiate, figurine de jucărie, saltele
de joacă pentru bebeluşi, triciclete pentru copii
mici (jucării).
29. Unt, fructe conservate, gemuri, fructe
congelate, smântână (produse lactate),
brânzeturi, lapte, iaurt, kefir (băutură din lapte),
iaurt de băut (băutură din lapte), băuturi pe bază
de lapte, produse lactate, margarină, gustări pe
bază de fructe, lapte praf.
30. Biscuiţi, torturi, dulciuri, îngheţată, gheaţă
pentru răcoritoare, cacao cu lapte, cafea cu
lapte, ciocolată cu lapte (băutură), produse
de patiserie, şerbeturi (îngheţată), gheaţă
comestibilă, müsli, îngheţată de iaurt (îngheţate).

───────

(210) M 2018 01918
(151) 21/03/2018
(732) SC LIVADA ADVERTISING SRL,

ALEEA VALEA BUJORULUI NR. 1,
BL. D9, SC. A, AP. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061927, ROMANIA

(540)

WELLNESS FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02

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

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

───────

(210) M 2018 01919
(151) 21/03/2018
(732) FUN Union Limited, HEUNG YIP

ROAD 41, LEVEL 37, WONG CHUK
HANG, HONG KONG

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
ET.3, BIROUL 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI

(540)

KIKORIKI
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(531) Clasificare Viena: 25.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.14

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

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

9. Discuri compacte (audio-video), aparate
audiovizuale folosite în scopuri didactice,
calculatoare, desene animate, carcase pentru
telefoane inteligente, software pentru jocuri,
hardware pentru calculator, aplicaţii software
de calculator, descărcabile, magneţi decorativi,
cititoare de cărţi electronice, suporturi de
mouse, calculatoare de buzunar, player portabil
multimedia, balanţe, ochelari de soare, aparate
de reglare a temperaturii, memorii USB,
dispozitive portabile de urmărire a activităţii.
16. Albume, periodice (tipărituri), paduri de
desenat, cărţi de desenat sau de scris,
carnete de notiţe, material didactic (cu excepţia
aparatelor), cărţi, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, materiale de scris,
tipărituri, publicaţii imprimate, hârtie de scris,
materiale pentru modelare, articole de papetărie,
bavete din hârtie, reviste de benzi desenate,
autocolante (articole de papetărie), instrumente
de scris.
25. Articole de încălţăminte, lenjerie de
corp, pulovere, şosete, cămăşi, articole de
îmbrăcăminte, pălării, pantaloni pentru copii
(îmbrăcăminte), pantaloni, mănuşi (articole de
îmbrăcăminte), eşarfe, tricoturi (îmbrăcăminte),
costume de plajă, pijamale, sandale, costume de
baie, bavete, cu excepţia celor din hârtie, pantofi,
căşti de duş, uniforme (îmbrăcăminte).
28. Mingi pentru jocuri, jucării, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, jocuri
de şah, jocuri, case de păpuşi (jucării), păpuşi,
bazine de înot (articole de joacă), aparate pentru
jocuri, jucării mobile suspendate, jocuri de masă,
jucării de pluş, vehicule (jucării), puzzle-uri, cărţi
de joc, jucării împăiate, figurine de jucărie, saltele
de joacă pentru bebeluşi, triciclete pentru copii
mici (jucării).
29. Unt, fructe conservate, gemuri, fructe
congelate, smântână (produse lactate),
brânzeturi, lapte, iaurt, kefir (băutură din lapte),
iaurt de băut (băutură din lapte), băuturi pe bază
de lapte, produse lactate, margarină, gustări pe
bază de fructe, lapte praf.
30. Biscuiţi, torturi, dulciuri, îngheţată, gheaţă
pentru răcoritoare, cacao cu lapte, cafea cu
lapte, ciocolată cu lapte (băutură), produse
de patiserie, şerbeturi (îngheţată), gheaţă
comestibilă, müsli, îngheţată de iaurt (îngheţate).

───────

(210) M 2018 01920
(151) 21/03/2018
(732) SORAMA MEDICAL CENTER

SRL, STR. FILARET BARBU NR.
15, CAM. 3, AP. 3/1, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 700355, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)

CRYO VEN

(531) Clasificare Viena: 24.13.22; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru turcoaz
(Pantone 311C), roşu, alb

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, consultanţă şi servicii de informare
despre produse medicale, servicii medicale
oferite printr-o reţea de furnizare de servicii
medicale pe bază contractuală, servicii de
analize medicale pentru bolile cardiovasculare.

───────
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(210) M 2018 01921
(151) 21/03/2018
(732) FUN Union Limited, HEUNG YIP

ROAD 41, LEVEL 37, WONG CHUK
HANG, HONG KONG

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
ET.3, BIROUL 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI

(540)

KIKORIKI PINCODE

(531) Clasificare Viena: 03.07.08; 03.07.24;
09.07.09; 16.03.13; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, roşu, maro,
gri, alb

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

9. Discuri compacte (audio-video), aparate
audiovizuale folosite în scopuri didactice,
calculatoare, desene animate, carcase pentru
telefoane inteligente, software pentru jocuri,
hardware pentru calculator, aplicaţii software
de calculator, descărcabile, magneţi decorativi,
cititoare de cărţi electronice, suporturi de
mouse, calculatoare de buzunar, player portabil
multimedia, balanţe, ochelari de soare, aparate
de reglare a temperaturii, memorii USB,
dispozitive portabile de urmărire a activităţii.
16. Albume, periodice (tipărituri), paduri de
desenat, cărţi de desenat sau de scris,
carnete de notiţe, material didactic (cu excepţia
aparatelor), cărţi, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, materiale de scris,
tipărituri, publicaţii imprimate, hârtie de scris,
materiale pentru modelare, articole de papetărie,
bavete din hârtie, reviste de benzi desenate,
autocolante (articole de papetărie), instrumente
de scris.

25. Articole de încălţăminte, lenjerie de
corp, pulovere, şosete, cămăşi, articole de
îmbrăcăminte, pălării, pantaloni pentru copii
(îmbrăcăminte), pantaloni, mănuşi (articole de
îmbrăcăminte), eşarfe, tricoturi (îmbrăcăminte),
costume de plajă, pijamale, sandale, costume de
baie, bavete, cu excepţia celor din hârtie, pantofi,
căşti de duş, uniforme (îmbrăcăminte)., Articole
de încălţăminte, lenjerie de corp, pulovere,
şosete, cămăşi, articole de îmbrăcăminte, pălării,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), pantaloni,
mănuşi (articole de îmbrăcăminte), eşarfe,
tricoturi (îmbrăcăminte), costume de plajă,
pijamale, sandale, costume de baie, bavete, cu
excepţia celor din hârtie, pantofi, căşti de duş,
uniforme (îmbrăcăminte).
28. Mingi pentru jocuri, jucării, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, jocuri
de şah, jocuri, case de păpuşi (jucării), păpuşi,
bazine de înot (articole de joacă), aparate pentru
jocuri, jucării mobile suspendate, jocuri de masă,
jucării de pluş, vehicule (jucării), puzzle-uri, cărţi
de joc, jucării împăiate, figurine de jucărie, saltele
de joacă pentru bebeluşi, triciclete pentru copii
mici (jucării).
29. Unt, fructe conservate, gemuri, fructe
congelate, smântână (produse lactate),
brânzeturi, lapte, iaurt, kefir (băutură din lapte),
iaurt de băut (băutură din lapte), băuturi pe bază
de lapte, produse lactate, margarină, gustări pe
bază de fructe, lapte praf.
30. Biscuiţi, torturi, dulciuri, îngheţată, gheaţă
pentru răcoritoare, cacao cu lapte, cafea cu
lapte, ciocolată cu lapte (băutură), produse
de patiserie, şerbeturi (îngheţată), gheaţă
comestibilă, müsli, îngheţată de iaurt (îngheţate).

───────

(210) M 2018 01922
(151) 21/03/2018
(732) NOVARTIS AG , SWITZERLAND ,

BASEL, 4002
(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
GRIBERO

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────
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(210) M 2018 01923
(151) 21/03/2018
(732) MIRCEA LUCIAN PAVEL, STR.

ADAMCLISI NR. 2A, BL. AS1,
AP. 57, JUDEŢUL CONSTANŢA,
ADAMCLISI, 900455, CONSTANȚA,
ROMANIA
ALEXANDRA MARCELA IANCU,
STR. SG. NICOLAE GRINDEANU
NR. 47, BL. M5, AP. 7, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NAVANTIQ

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.03.04;
26.03.06; 27.05.01; 27.05.02

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
37. Servicii de instalații.
40. Tratament de materiale.
42. Inginerie, inginerie mecanică, inginerie
tehnică, servicii de inginerie, servicii de inginerie
și inginerie asistată de calculator, servicii
de inginerie structurală, servicii de inginerie
electrică, cercetare în domeniul ingineriei,
proiectare în domeniul ingineriei, proiectare și
consultanță în inginerie, realizarea de desene
de inginerie (design industrial), studii de proiecte
de inginerie, proiectare de produse de inginerie,
cercetare în domeniul ingineriei electrice, servicii
de management al proiectelor de inginerie,
servicii de proiectare tehnică asistată de
calculator în domeniul ingineriei, servicii de
analiză și cercetare industrială, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────



Erată

Referitor la depozitul M2018/01836, publicat în data de 27/03/2018,
clasele aferente depozitului sus menţionat sunt:

Clasa 25: Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

Clasa 35: Strângerea la un loc în avantajul terţilor a produselor diverse
din producţie proprie şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping; servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata prin magazine fizice sau online de produse diverse;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de
birou; servicii de marketing, publicitate şi promovare; servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă; promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii;
servicii de magazin fizic sau on-line de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata.



Erată 

 

Referitor  la  depozitul  nr.    M2018/01829,  publicat  în  data  de 

20.03.2018, solicitanţii sunt: 

Cătălin‐Florin Tatu, Str. Petru Rareş nr. 32, jud. Braşov sat HARMAN, 

ROMANIA 

IOANA  RALUCA  TATU,  Str.  Petru  Rareş  nr.  32,  jud.  Braşov  sat 

HARMAN, ROMANIA 


