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Cereri Mărci publicate în 29/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 00754 22/03/2018 SC IULIUS MANAGEMENT

CENTER SRL
Happy at work. Happy at home.

2 M 2018 01684 22/03/2018 SC GENIUS NUTRITION SRL G GENIUS NUTRITION

3 M 2018 01925 22/03/2018 PRIMUS CONSTRUCT SRL SUPER VET

4 M 2018 01926 22/03/2018 PAN FOOD SRL BLISS

5 M 2018 01927 22/03/2018 SANIENCE SRL OxyVital

6 M 2018 01928 22/03/2018 SC SOFPREST PROTECT SRL SPS SOFPREST PROTECT
SECURITY

7 M 2018 01930 22/03/2018 SZIDONIA VIZI

8 M 2018 01931 22/03/2018 TRUPA9SV S.R.L. Trupa 9

9 M 2018 01932 22/03/2018 S.C. NOVAMET INVEST S.R.L. WASH POINT ATELIERUL DE
SPĂLĂTORII SELF-SERVICE

10 M 2018 01933 22/03/2018 S.C. GDSH RAGE SECURITY
S.R.L.

GDSH RAGE SECURITY

11 M 2018 01934 22/03/2018 TODFAX COMEX TOD TAXI

12 M 2018 01935 22/03/2018 CARPATVIN GRUP SRL METAFORA

13 M 2018 01936 22/03/2018 ARHIMAR SERV S.R.L ARHIMAR ARHITECTURĂ /
URBANISM

14 M 2018 01937 22/03/2018 Andrei-Vasile Lazăr ANGRY WINGS CHALLENGE

15 M 2018 01938 22/03/2018 SC SH MEDICAL SRL sh medical Solutions for
Hospitals

16 M 2018 01939 22/03/2018 SC VANESICA FRESH SRL Vanesica Fresh

17 M 2018 01940 22/03/2018 MIHAELA-BEATRICE AVASI Ella Bella

18 M 2018 01941 22/03/2018 SC BEST FOODS
PRODUCTIONS SRL

Best FOODS LOTTO COUNTRY
CHIPS

19 M 2018 01942 22/03/2018 MIRUNETTE EDUCATION MIRUNET

20 M 2018 01943 22/03/2018 SC ACD CLASIC EVENTS SRL CLASSIC EVENTS

21 M 2018 01944 22/03/2018 ASOCIATIA ATELIERE FARA
FRONTIERE

Educlick

22 M 2018 01945 22/03/2018 CUTURELA SANDU CRISTIAN AROMES NOIRS PRODUITS
NATURELS D'AFRIQUE

23 M 2018 01946 22/03/2018 SC NGUYEN COMPOTECH
SRL

MODULUXE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 01947 22/03/2018 LOREDANA STANCA-DINU Cărțile Anei

25 M 2018 01948 22/03/2018 SC TECHNO-G SRL equip

26 M 2018 01949 22/03/2018 SAVOPOL NICOLAE RADU LATTERIA 55 WHERE MILK
MEETS THE COFFEE

27 M 2018 01950 22/03/2018 PLAYSYS SRL CONTILINE CLUB

28 M 2018 01951 22/03/2018 ASOCIATIA ATELIERE FARA
FRONTIERE

Reconect

29 M 2018 01952 22/03/2018 AUTOEQUIP SOLUTIONS SRL AES AUTO EQUIP SOLUTION
Part of the team

30 M 2018 01953 22/03/2018 ASOCIATIA ATELIERE FARA
FRONTIERE

Bio&co

31 M 2018 01954 22/03/2018 MORE TIBOR RED LOVE

32 M 2018 01955 22/03/2018 POEM DESIGN SRL Rămas bun de BURLĂCIE

33 M 2018 01956 22/03/2018 THE PEACH TREE SRL muura STEAK HOUSE

34 M 2018 01957 22/03/2018 PLAYSYS SRL hot spot club

35 M 2018 01959 22/03/2018 IONUT FILOTE PANDA COVRIGI ŞI BUNĂTĂŢI

36 M 2018 01960 22/03/2018 NOVO NORDISK FARMA SRL VIAŢA fără complicaţii

37 M 2018 01961 22/03/2018 ZOLTÁN SZÖVÉRDFI-SZÉP ROVINHUD FOR HEROES OF
GOOD TASTE

38 M 2018 01962 22/03/2018 CARPATHIA TRUST
INSOLVENCY SPRL

Carpathia Trust Insolvency

39 M 2018 01963 22/03/2018 HAFF CONSULTING SRL HAFF
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(210) M 2018 00754
(151) 22/03/2018
(732) SC IULIUS MANAGEMENT

CENTER SRL, STR. PALAS NR.
7A, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)
Happy at work.
Happy at home.

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2018 01684
(151) 22/03/2018
(732) SC GENIUS NUTRITION SRL,

STR. CAL. BUCUREŞTI NR. 113A,
COM. BALOTEŞTI, JUD. ILFOV,
SAT SĂFTICA, ILFOV, ROMANIA

(540)

G GENIUS NUTRITION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21

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

5. Suplimente dietetice destinate pentru a
completa o dietă normală sau a avea beneficii

asupra sănătăţii, alimente si bauturi dietetice,
adapatate pentru uz medical sau veterinar.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
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.

───────

(210) M 2018 01925
(151) 22/03/2018
(732) PRIMUS CONSTRUCT SRL,

ŞOS NICOLAE TITULESCU NR.
171, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SUPER VET

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

31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2018 01926
(151) 22/03/2018
(732) PAN FOOD SRL, PARCUL

INDUSTRIAL P2, JUDEŢUL SIBIU,
ŞURA MICĂ, SIBIU, ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
BLISS

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

30. Nuga (produs de cofetărie).
───────
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(210) M 2018 01927
(151) 22/03/2018
(732) SANIENCE SRL, STR. FREDERIC

CHOPIN NR. 1A, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, AP. 41, SECTOR 6; OP 23,
CP11, BUCUREŞTI, 061791

(540)
OxyVital

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 01928
(151) 22/03/2018
(732) SC SOFPREST PROTECT SRL,

STR. REPUBLICII NR. 32, BL.
15F, SC. A, AP. 7, ET. 3, JUD.
PRAHOVA, CÂMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SPS SOFPREST
PROTECT SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.12; 27.05.22; 01.01.02; 01.01.05

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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 01930
(151) 22/03/2018
(732) SZIDONIA VIZI, SAT BELANI NR.

85, JUD. COVASNA, COM. POIAN,
COVASNA, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 19.07.23; 19.08.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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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).

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01931
(151) 22/03/2018
(732) TRUPA9SV S.R.L., STR.

HUMORULUI NR. 3, BIROU 1, ET.
1, SAT SFANTU ILIE, COMUNA
SCHEIA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

Trupa 9

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.12

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

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

───────

(210) M 2018 01932
(151) 22/03/2018
(732) S.C. NOVAMET INVEST S.R.L.,

SAT OGLINZI, COMUNA
RAUCESTI NR. 814, JUDEŢUL
NEAMŢ, RAUCESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

WASH POINT ATELIERUL DE
SPĂLĂTORII SELF-SERVICE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 18.01.21; 18.01.09;
01.15.21; 27.05.07; 14.07.09

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

clase:
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre), unelte agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate pentru vânzare (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01933
(151) 22/03/2018
(732) S.C. GDSH RAGE SECURITY

S.R.L., STR. NEGOIU NR. 2,
CAMERA 2, SAT GHIRODA,
JUDEŢUL TIMIŞ, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

GDSH RAGE SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 01.01.05

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

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

───────

(210) M 2018 01934
(151) 22/03/2018
(732) TODFAX COMEX, STRADA:

APOLLO, NUMAR: 5B, SC.A, AP.
17, JUDET: BRASOV, BRASOV,
500338, BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC NED PROTECT CONSULTING
SRL, OP 1,CP 298, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500500, ROMANIA

(540)

TOD TAXI

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.06; 26.02.07

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

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, a unor produse
diverse (exceptând transportul) 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, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi servicii
de distribuire de prospecte, direct sau prin poştă,
sau distribuirea de mostre.
37. Servicii referitoare la construcţia de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie
şi la servicii ale firmelor specializate în
domeniul construcţiilor, cum sunt cele de zugravi,
instalatori de instalaţii sanitare şi de încălzire,
de montare a acoperişurilor, servicii anexe
celor de construcţii, inspecţia planurilor de
construcţii , servicii de construcţii navale , servicii
de închiriere de echipamente sau material de
construcţii , servicii de reparaţii, şi anume
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servicii destinate recondiţionării obiectelor în
urma uzurii, defec tării, deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială), diverse servicii de
reparaţii, cum sunt cele în domeniul electricităţii,
mobilierului, instrumentelor şi uneltelor, servicii
de întreţinere destinate menţinerii unui obiect în
starea sa iniţială, fără schimbarea proprietăţilor
acestuia.
38. Telecomunicaţii, servicii care permit unei
persoane să vorbească cu altă persoană, servicii
care transmit mesaje de la o persoană la alta şi
pun o persoana în comunicare orală sau vizuală
cu altă persoană : servicii dispecerat taximetrie.
39. Transportul, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, servicii
prestate de companiile care exploatează gări,
poduri, instalaţii de transbordare pentru trenuri,
utilizate de transportator, servicii de închiriere de
vehicule de transport , servicii de remorcare ,
servicii referitoare la ambalarea şi împachetarea
bunurilor înainte de expediţie, servicii de
informaţii referitoare la călătorii şi transporturi de
mărfuri oferite de agenţii şi brokeri de turism,
informaţii referitoare la tarife, orare şi modalităţi
de transport, servicii referitoare la inspecţia
vehiculelor sau mărfurilor înaintea transportului.

───────

(210) M 2018 01935
(151) 22/03/2018
(732) CARPATVIN GRUP SRL, STRADA:

BECIU DOMNESC, NUMAR: 2,
JUDET: VRANCEA, ODOBESTI,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)
METAFORA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(Solicitam protectie pentru intreaga lista de
produse conform Clasificarii de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01936
(151) 22/03/2018
(732) ARHIMAR SERV S.R.L,

STRADA: GHEORGHE BILAȘCU,
NUMAR: 25, AP.12, JUDET:
MARAMURES, BAIA MARE,
430243, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200

(540)

ARHIMAR ARHITECTURĂ /
URBANISM

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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.

───────
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(210) M 2018 01937
(151) 22/03/2018
(732) Andrei-Vasile Lazăr, STRADA:

MIRON COSTIN, NUMAR: 12A
JUDET: MARAMURES, BAIA
MARE, 430074, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

ANGRY WINGS CHALLENGE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 03.07.17; 01.15.05; 05.09.15

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru,
alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2018 01938
(151) 22/03/2018
(732) SC SH MEDICAL SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 89,
BL. R18, AP. 120, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410207, BIHOR,
ROMANIA

(540)

sh medical Solutions
for Hospitals

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 01939
(151) 22/03/2018
(732) SC VANESICA FRESH SRL, SAT

SPERIETENI, JUD. DÂMBOVIŢA,
COM. GURA SUTII, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA
SRL, B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
ROMANIA

(540)

Vanesica Fresh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 01.03.15; 26.03.01; 26.03.16

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un loc,
în beneficiul terţior, a produselor din clasele 3
şi 5 (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenta sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01940
(151) 22/03/2018
(732) MIHAELA-BEATRICE AVASI, STR.

TEILOR NR. 31, JUD. SATU MARE,
LIVADA, SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

Ella Bella

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.01; 01.01.01; 01.15.07

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

41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive.

───────
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(210) M 2018 01941
(151) 22/03/2018
(732) SC BEST FOODS PRODUCTIONS

SRL, STR. MOINEŞTI NR. 55,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061232,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Best FOODS LOTTO
COUNTRY CHIPS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 01942
(151) 22/03/2018
(732) MIRUNETTE EDUCATION,

STR. VALERIU BRANISTE NR.
37-39, ET. 1, AP. 3, SECTOR
3 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MIRUNET

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

41. Educaţie, educaţie şi instruire, educaţie
vocaţională pentru tineri, educaţie în domeniul
lingvistic, consiliere în carieră (educaţie),
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
informaţii în materie de educaţie, sisteme de
joc (divertisment, educaţie), simpozioane pe
teme de educaţie, informaţii în materie de
educaţie, acordarea de premii în educaţie,
tabere de vară (divertisment şi educaţie),
organizare de seminarii referitoare la educaţie,
organizare de simpozioane referitoare la
educaţie, organizarea de concursuri (educaţie
sau divertisment), organizare de conferinţe
referitoare la educaţie, organizarea de conferinţe
referitoare la educaţie, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, servicii de cluburi
(divertisment sau educaţie), servicii de educaţie,
instruire şi divertisment, servicii de educaţie
şi pregătire profesională, organizarea de
concursuri (educaţie sau divertisment), furnizare
de pregătire, educaţie şi îndrumare, servicii de
educaţie şi formare profesională, organizarea
de congrese în domeniul educaţiei, servicii de
consultanţă în domeniul educaţiei, organizare
de seminarii pe teme de educaţie, organizare
de întâlniri pe teme de educaţie, organizare
de conferinţe cu privire la educaţie, organizare
de concursuri în materie de educaţie, servicii
de consiliere în materie de educaţie, servicii
de consultanţă în materie de educaţie, servicii
de informaţii prin telefon referitoare la educaţie,
servicii de educaţie furnizate prin programe de
televiziune, organizare de cursuri prin metode
de educaţie deschisă, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, organizarea
de concursuri în domeniul educaţie sau
divertisment, organizare de examinări şi teste
în domeniul educaţiei, orientare profesională
(consiliere în domeniul educaţiei sau formării),
organizare şi coordonare de întâlniri în domeniul
educaţiei, servicii de educaţie furnizate prin
intermediul staţiunilor de vacanţă, servicii de
consultanţă cu privire la educaţie şi instruire,
consiliere şi coaching cu privire la carieră
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(consiliere şi asistenţă cu privire la educaţie),
coordonare de cursuri de instruire, de educaţie
şi de pregătire pentru tineri şi adulti, informaţii
în domeniul educaţiei, furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, tabere de recreere, tabere pentru
călărie, tabere de baseball, tabere de baschet,
cursuri în cadrul taberelor educative, servicii de
tabere de vară (divertisment), cursuri de instruire
în tabere educative, organizare de activităţi
sportive pentru tabere de vară, organizare
de activităţi educative pentru tabere de vară,
organizare de activităţi culturale pentru tabere
de vară, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la canotaj, organizare de activităţi
de divertisment pentru tabere de vară, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanţă, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la drumeţii montane, cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la tragerea cu
arcul, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la coborarea în rapel.

───────

(210) M 2018 01943
(151) 22/03/2018
(732) SC ACD CLASIC EVENTS

SRL, ŞOSEAUA VIILOR NR.
92, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CLASSIC EVENTS

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

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

───────

(210) M 2018 01944
(151) 22/03/2018
(732) ASOCIATIA ATELIERE FARA

FRONTIERE, STR. OLTENITEI
NR. 105, SEDIUL INTEC,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041303,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Educlick

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

41. Educaţie.
───────

(210) M 2018 01945
(151) 22/03/2018
(732) CUTURELA SANDU CRISTIAN, B-

DUL PIPERA NR. 122D, BL. C, ET.
1, AP. 2, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

AROMES NOIRS PRODUITS
NATURELS D'AFRIQUE

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 26.01.05;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
476C)

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

29. Unt de cacao, dulceață cu miez de boabe
de cacao, dulceață cu miez de boabe de cacao
și ardei iute, dulceață cu miez de boabe de
cacao și fructe, alune de pădure coapte, iarbă de
lămâie procesată, amestec de boabe de cacao
cu sâmburi și semințe procesate, amestec de
boabe de cacao cu fructe uscate, produsele
din listă fiind de origine africană sau conținând
ingrediente de origine africană.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, cafea, cafea verde, cafea aromată,
cafea măcinată, cafea decafeinizată, cafea
solubilă, boabe de cafea, amestecuri de cafea,
înlocuitori de cafea, boabe de cafea măcinate,
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boabe de cafea prăjite, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, înlocuitori de cafea
pe bază vegetală, cafea (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), ceai, ceai verde,
ceai rooibos, ceai negru (ceai englezesc), ceai
instant, ceai alb, frunze de ceai, ceai de iarbă
de lămâie, ceai de boabe de cacao cu flori de
hibiscus si trandafir, ceai de boabe de cacao cu
fructe de goji și aronia, ceai de boabe de cacao
cu miere și mentă, ceai de boabe de cacao cu
frunze de rooibos, înlocuitori de ceai, amestecuri
de ceai, ceai de ghimbir, ceai fără teină, ceaiuri
de fructe, cacao, pudră de cacao, produse din
cacao, pudră de cacao instant, amestecuri pe
bază de cacao, extracte de cacao pentru consum
uman, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, zahăr, zahăr cubic,
zahăr granulat, zahăr pudră, zahăr brut, zahăr
brun, zahăr tos, zahăr din trestie de zahăr, zahăr
de palmier, boabe de cafea învelite în zahăr,
boabe de cacao învelite în zahăr, dulceață de
lapte cu cacao, biscuiți (prăjiturele), bomboane
pentru decorarea torturilor, caramele, chipsuri
din cereale, ciocolată, spumă de ciocolată,
ciocolată tartinabilă, cremă de ciocolată, fructe
în ciocolată, sâmburi în ciocolată, fondante
(dulciuri), ingrediente (topping-uri) din boabe
de cacao, batoane pentru gustări conținând un
amestec de cacao și fructe uscate (produse
de cofetărie), ghimbir (condiment), praline
(bomboane), oțet balsamic din boabe de cacao,
fursecuri sărate cu miez de boabe de cacao,
biscuiți cu miez de boabe de cacao, alviță cu
miez de boabe de cacao, produsele din lista fiind
de origine africană sau conținând ingrediente de
origine africană.
31. Migdale, alune de pădure crude, nuci de
cola, boabe crude de cacao, produsele din lista
fiind de origine africană.
32. Siropuri pentru băuturi, sirop din boabe de
cacao cu cafea, sirop din boabe de cacao cu
vanilie, sirop din boabe de cacao cu scortișoară,
sirop din boabe de cacao cu mentă, produsele
din listă fiind de origine africană sau conținând
ingrediente de origine africană.
35. Strângerea la un loc in beneficiul terţilor a
tuturor produselor menţionate mai sus în clasele
29, 30, 31 și 32 (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziționeze
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 privind toate

produsele menţionate mai sus în clasele 29, 30,
31 și 32, servicii de vânzare cu ridicata privind
toate produsele menţionate mai sus în clasele
29, 30, 31 şi 32, servicii de import-export.

───────

(210) M 2018 01946
(151) 22/03/2018
(732) SC NGUYEN COMPOTECH SRL,

DN 56B NR. 2, JUD. MEHEDINȚI,
HINOVA, 227245, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(540)

MODULUXE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.07.25; 26.15.09

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
───────
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(210) M 2018 01947
(151) 22/03/2018
(732) LOREDANA STANCA-DINU,

BDUL. TIMIȘOARA NR. 11,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061303,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cărțile Anei

(531) Clasificare Viena: 02.07.10; 05.05.13;
05.05.22; 05.05.23; 20.07.01; 20.07.02;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:violet, galben, negru,
roz, alb

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

41. Educaţie, instruire.
───────

(210) M 2018 01948
(151) 22/03/2018
(732) SC TECHNO-G SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 38, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2,
AP. 21, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

equip

(531) Clasificare Viena: 15.07.01; 15.07.15;
27.03.15; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
7. Mașini, utilaje și aparate electromecanice,
pentru industria alimentară.
11. Mașini, instalații și aparatură electrică,
pentru industria alimentară.
35. Publicitate si reclamă pentru mașini, utilaje
și aparatură pentru industria alimentară, servicii
de import-export, vânzare on-line și/sau prin
magazine specializate, vânzări promoționale,
management și marketing, asistență pentru
managementul comercial și industrial în
acest domeniu, promovarea prin utilizarea
oricăror forme de prezentare către cumpărător,
atât ale serviciilor precum și ale mașinilor,
utilajelor și aparaturii destinate industriei
alimentare, organizare și participare la târguri,
expoziții naționale și internaționale cu caracter
publicitar și comercial, consultanță profesională
comercială, tranzacții și negocieri/contracte
comerciale pentru terți, servicii comerciale de
licențiere, francizare, cesionare, administrare
comercială, toate în aceste domenii.

───────
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(210) M 2018 01949
(151) 22/03/2018
(732) SAVOPOL NICOLAE RADU, BD.

FERDINAND NR. 2, ET. 4, AP. 22,
JUDEŢUL PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

LATTERIA 55 WHERE
MILK MEETS THE COFFEE

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.01; 29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01950
(151) 22/03/2018
(732) PLAYSYS SRL, STR. DÂMBU

PIETROS NR. 12, AP. 47, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
CONTILINE CLUB

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

41. Divertisment.
───────

(210) M 2018 01951
(151) 22/03/2018
(732) ASOCIATIA ATELIERE FARA

FRONTIERE, STR. OLTENITEI
NR. 105, INTEC, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 041303,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Reconect

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

41. Educaţie, instruire.
───────

(210) M 2018 01952
(151) 22/03/2018
(732) AUTOEQUIP SOLUTIONS SRL,

ALEEA TIMISUL DE JOS NR. 5, BL.
A25, SC. D, ET. 3, AP. 55, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AES AUTO EQUIP
SOLUTION Part of the team

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.19; 27.05.22; 29.01.12

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

clase:
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────
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(210) M 2018 01953
(151) 22/03/2018
(732) ASOCIATIA ATELIERE FARA

FRONTIERE, STR. OLTENITEI
NR. 105, INTEC, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 041303,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Bio&co

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

41. Educaţie, instruire.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

───────

(210) M 2018 01954
(151) 22/03/2018
(732) MORE TIBOR, STR. ACATARI

NR. 87, C, JUDEȚUL MUREȘ,
ACATARI, MUREȘ, ROMANIA

(540)
RED LOVE

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

32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe.
───────

(210) M 2018 01955
(151) 22/03/2018
(732) POEM DESIGN SRL, STR.

BERDE MOZES NR. 82G,
JUDEȚUL HARGHITA, CRISTURU
SECUIESC, 535400, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089

(540)

Rămas bun de BURLĂCIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, materiale didactice și
de instruire (cu excepția aparatelor), foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare.

───────

(210) M 2018 01956
(151) 22/03/2018
(732) THE PEACH TREE SRL, STR.

PIATA UNIRII NR. 16, NR. CAD.
369-C1, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

muura STEAK HOUSE

(531) Clasificare Viena: 26.02.08; 27.05.01;
27.05.02

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

43. Servicii de restaurant și bar, restaurante cu
auto-servire, snack-bar-uri, catering de alimente
și băuturi.

───────
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(210) M 2018 01957
(151) 22/03/2018
(732) PLAYSYS SRL, STR. DAMBU

PIETROS NR. 12, A, AP. 47,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂTGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)
hot spot club

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

41. Divertisment.
───────

(210) M 2018 01959
(151) 22/03/2018
(732) IONUT FILOTE, STR. OBORULUI

NR. 6, BL. 24, AP. 62, JUDEŢUL
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PANDA COVRIGI ŞI BUNĂTĂŢI

(531) Clasificare Viena: 08.01.08; 08.01.15;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#321f20), galben
(HEX=#fec100), alb (HEX=#ffffff)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată)

───────

(210) M 2018 01960
(151) 22/03/2018
(732) NOVO NORDISK FARMA SRL,

STR. ACADEMIEI NR. 28-30,
ET. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. CAROL I, NR. 55 - 55BIS,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VIAŢA fără complicaţii

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 05.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2018 01961
(151) 22/03/2018
(732) ZOLTÁN SZÖVÉRDFI-SZÉP, BD.

REGELE CAROL I NR. 2, AP. 2,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300176, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ROVINHUD FOR HEROES
OF GOOD TASTE

(531) Clasificare Viena: 11.01.14; 24.15.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.12

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

41. Degustare de vinuri (servicii de
divertisment), servicii de formare în degustare
vinuri (instruire), evenimente de degustări de
vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative, divertisment de tipul
degustărilor de vinuri.

───────

(210) M 2018 01962
(151) 22/03/2018
(732) CARPATHIA TRUST INSOLVENCY

SPRL, STR. NEGRU VODĂ NR.
2, BL. C4, SC. 3, ET. 6, AP. 88,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030774,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Carpathia Trust Insolvency

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

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 01963
(151) 22/03/2018
(732) HAFF CONSULTING SRL, STR.

UZINEI NR. 712, JUDEŢUL
BRAŞOV, PREJMER, 500152,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
HAFF

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, caractere și clișee tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────


