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Cereri Mărci publicate în 04/01/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 08637 28/12/2018 SC Real IT Solutions SRL ITLEVEL DEPĂŞEŞTE-ŢI

NIVELUL!

2 M 2018 08686 27/12/2018 TRIBODYN AG CLC bio innovation

3 M 2018 08687 27/12/2018 INTERBRO FARM S.R.L. InterBro Farm

4 M 2018 08688 27/12/2018 S.C. ACERA DECO STUDIO
S.R.L.

Perdele de colectie CRAIOVA

5 M 2018 08689 27/12/2018 LAURENŢIU-CLAUDIU VOICU Diabelle

6 M 2018 08690 27/12/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Super 1+6

7 M 2018 08691 27/12/2018 UNIC-SILVAGRO SRL ALB de TEACA DOC CMD
LECHINTA

8 M 2018 08692 27/12/2018 AUTO NETWORK
INTERNATIONAL SRL

SERVICE AUTO VITAN

9 M 2018 08693 27/12/2018 UNIC-SILVAGRO SRL ROSÉ de TEACA DOC CMD
LECHINTA

10 M 2018 08694 27/12/2018 ALL NUTS SRL Djili Soy DJILI PREMIUM NUTS
CAUTĂ ÎN PUNGĂ SĂMÂNȚA
DE AUR!

11 M 2018 08695 27/12/2018 UNIC-SILVAGRO SRL ROȘU de TEACA DOC CMD
LECHINTA

12 M 2018 08696 27/12/2018 NICOLETA-VIORICA SERBAN DietAID by Nicoleta Serban

13 M 2018 08697 27/12/2018 EST BIKE ADVENTURE S.R.L. EST BIKE

14 M 2018 08698 27/12/2018 ADAMA AGAN LTD. TOLMER TOP

15 M 2018 08699 27/12/2018 ADAMA AGAN LTD. LITERAL

16 M 2018 08700 27/12/2018 ADAMA AGAN LTD. RUSH 24

17 M 2018 08701 27/12/2018 SC INDIBOX STAR SRL CUSTOM - ALL

18 M 2018 08702 27/12/2018 ABC GENERAL PROJECT SRL TRIPPERO

19 M 2018 08703 27/12/2018 IDEAL PLAR SOLUTIONS SRL-
D

PENSIUNEA IDEAL - Ideal
Pentru Vacanţă -

20 M 2018 08704 27/12/2018 IONEL - VICTOR PĂTRAŞCU ACTIVEIMMUNITY Simply
People Science

21 M 2018 08705 27/12/2018 IONEL - VICTOR PĂTRAŞCU IMUNOVIP

22 M 2018 08706 27/12/2018 IULIANA CRISTINA OLARIU ALL SUN

23 M 2018 08707 27/12/2018 IULIANA CRISTINA OLARIU MEGA EMBLAZE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 08708 27/12/2018 IULIANA CRISTINA OLARIU MEGA AIR EMBLAZE

25 M 2018 08709 27/12/2018 IULIANA CRISTINA OLARIU MORFOSE EMBLAZE

26 M 2018 08710 27/12/2018 IULIANA CRISTINA OLARIU MORFOZE emblaze

27 M 2018 08711 27/12/2018 IULIANA CRISTINA OLARIU MEGA AIR emblaze

28 M 2018 08712 27/12/2018 IULIANA CRISTINA OLARIU ALL SUN

29 M 2018 08713 27/12/2018 IULIANA CRISTINA OLARIU MEGA emblaze

30 M 2018 08714 28/12/2018 ANDREI COROAMA CROMAR

31 M 2018 08715 28/12/2018 IRINA MARIA SULIMAN

32 M 2018 08716 28/12/2018 ADRIAN MARIUS POP OSCILATII

33 M 2018 08717 28/12/2018 HELEN LOUBE ATELIER SRL Hélèn Loubé Histoire d'un coeur
noble Sport couture

34 M 2018 08718 28/12/2018 LAURENTIU BAGIA fast food Pizza pui cu bacon
fresh food and grill

35 M 2018 08719 28/12/2018 ANDREI-EDUARD CIOROAGĂ Add Way

36 M 2018 08720 28/12/2018 ASOCIATIA CLUBUL TURISTIC
ECOLOGIC MONT-DELT-MAR

Mont-Delt-Mar

37 M 2018 08721 28/12/2018 ASOCIATIA CLUBUL TURISTIC
ECOLOGIC MONT-DELT-MAR

ECO AVENTURA

38 M 2018 08722 28/12/2018 ADAMA AGAN LTD AFAENA

39 M 2018 08723 28/12/2018 ŞTEFAN OCTAVIAN OPREANU TEATRUL So Art

40 M 2018 08724 28/12/2018 PANIS GRANUM AG SRL BRUTĂRIE CU MEŞTEŞUG Bob
și Soare

41 M 2018 08725 28/12/2018 DRAGOS BOGDAN IUGA anti Boogieman anti BauBau

42 M 2018 08726 28/12/2018 GEORGYS GLOBAL SRL Veranda RISTORANTE
&PIZZERIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/12/2018-28/12/2018

(210) M 2018 08637
(151) 28/12/2018
(732) SC Real IT Solutions SRL, STR.

LIVIU REBREANU NR. 46-58,
SC.E AP. 26, BUCURESTI, 031793,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ITLEVEL DEPĂŞEŞTE-
ŢI NIVELUL!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 26.04.03; 24.17.04; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#95ae0c), mov (HEX=#743E98)

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

41. Servicii educative si de instruire.
42. Dezvoltare software, programare si
implementare.

───────

(210) M 2018 08686
(151) 27/12/2018
(732) TRIBODYN AG, STR. LANGE

LAGE NR. 13, 37154 NORTHEIM,
GERMANIA

(540)

CLC bio innovation

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, 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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 08687
(151) 27/12/2018
(732) INTERBRO FARM S.R.L., BD. ION

C. BRATIANU NR. 12, AP. 6, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

InterBro Farm

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09

(591) Culori revendicate:bleumarin,
portocaliu, verde

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08688
(151) 27/12/2018
(732) S.C. ACERA DECO STUDIO

S.R.L., B-DUL CAROL I NR. 6,
BL. 21A, SC. 2, AP. 2, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
Perdele de colectie CRAIOVA

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08689
(151) 27/12/2018
(732) LAURENŢIU-CLAUDIU VOICU,

STR. ECHINOCTIULUI NR. 4, ET.
2, AP. 8, JUD. ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
Diabelle

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
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alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08690
(151) 27/12/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Super 1+6

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
24.17.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, 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.
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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 08691
(151) 27/12/2018
(732) UNIC-SILVAGRO SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 361, JUDEȚUL
BISTRIȚA-NĂSĂUD, TEACA,
427345, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

ALB de TEACA DOC
CMD LECHINTA

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 05.13.06;
27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 08692
(151) 27/12/2018
(732) AUTO NETWORK

INTERNATIONAL SRL, SPLAIUL
UNIRII NR. 450, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SERVICE AUTO VITAN

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

37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.

───────

(210) M 2018 08693
(151) 27/12/2018
(732) UNIC-SILVAGRO SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 361, JUDEȚUL
BISTRIȚA-NĂSĂUD, TEACA,
427345, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

ROSÉ de TEACA
DOC CMD LECHINTA

(531) Clasificare Viena: 25.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 08694
(151) 27/12/2018
(732) ALL NUTS SRL, STR. SINAIA

NR. 31-35, JUDEȚUL ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Djili Soy DJILI PREMIUM
NUTS CAUTĂ ÎN PUNGĂ

SĂMÂNȚA DE AUR!

(531) Clasificare Viena: 03.07.15; 05.01.21;
25.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.15; 26.11.02; 26.01.02

(591) Culori revendicate:verde, galben, roșu,
negru, mov, portocaliu, albastru, gri

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

29. Fructe și legume conservate, confiate,
congelate, uscate, coapte sau fierte, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, uleiuri, semințe floarea
soarelui sau dovleac coapte, migdale, caju, fistic,
arahide, alune și alte produse din gama nuts,
procesate.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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───────

(210) M 2018 08695
(151) 27/12/2018
(732) UNIC-SILVAGRO SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 361, JUDEȚUL
BISTRIȚA-NĂSĂUD, TEACA,
427345, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

ROȘU de TEACA
DOC CMD LECHINTA

(531) Clasificare Viena: 25.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 08696
(151) 27/12/2018
(732) NICOLETA-VIORICA SERBAN,

STR. ILARIE CHENDI NR.
5, JUDEȚUL HUNEDOARA,
ORASTIE, HUNEDOARA,
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)
DietAID by Nicoleta Serban

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

35. Servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri publicitare
și de vânzare, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
publicitate online, servicii de comenzi online
computerizate, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe Internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin Internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii comerciale online în cadrul cărora
vânzătorul publică produsele care urmează a fi
licitate, iar licitația are loc pe Internet, publicitate
prin intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare.
44. Servicii de dietetică (servicii medicale),
consultații privind orientare dietetică și
nutrițională, servicii prestate de dieteticieni
(servicii medicale), servicii
consultative în domeniul dieteticii, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutritive,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
furnizare de informații referitoare la nutritie,
servicii de consultanță legate de nutritie,
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consultanță profesională în materie de nutritie,
consiliere legată de nutritie, consultanță în
nutritie, consiliere în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de sănătate,
furnizare de informații în materie de sănătate,
servicii de
informare și consiliere cu privire la sănătate.

───────

(210) M 2018 08697
(151) 27/12/2018
(732) EST BIKE ADVENTURE S.R.L.,

STR. MEDEEA NR. 1A, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

EST BIKE

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.05;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 08698
(151) 27/12/2018
(732) ADAMA AGAN LTD., P.O. BOX 262

NORTHERN INDUSTRIAL ZONE,,
ASHDOD, 7710201, ISRAEL

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

(540)
TOLMER TOP

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

5. Pesticide, insecticide, fungicide și ierbicide.
───────

(210) M 2018 08699
(151) 27/12/2018
(732) ADAMA AGAN LTD., P.O. BOX 262

NORTHERN INDUSTRIAL ZONE,,
ASHDOD, 7710201, ISRAEL

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

(540)
LITERAL

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

5. Pesticide, insecticide, fungicide și ierbicide.
───────

(210) M 2018 08700
(151) 27/12/2018
(732) ADAMA AGAN LTD., P.O. BOX 262

NORTHERN INDUSTRIAL ZONE,,
ASHDOD, 7710201, ISRAEL

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

(540)
RUSH 24
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Pesticide, insecticide, fungicide și ierbicide.
───────

(210) M 2018 08701
(151) 27/12/2018
(732) SC INDIBOX STAR SRL, PIAȚA

MIHAI VITEAZU NR. 9, AP. 5, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030602

(540)
CUSTOM - ALL

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
ceramice și a produselor textile (exceptând
transportul acestora) permițând clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
aceste produse putând fi furnizate de magazine
de vânzare cu amănuntul, de magazine en-
gros, de distribuitoare automate, prin cataloage
de comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau a
programelor de televiziune pentru cumpărături.

───────

(210) M 2018 08702
(151) 27/12/2018
(732) ABC GENERAL PROJECT SRL,

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 11, BL.
M16, SC. 1, ET. 2, AP. 15, SECTOR
2, , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TRIPPERO

(531) Clasificare Viena: 18.05.01; 18.05.03;
26.01.16; 27.05.01; 26.11.01; 26.11.14

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 08703
(151) 27/12/2018
(732) IDEAL PLAR SOLUTIONS SRL-

D, COMUNA ALBEŞTI NR.
501, JUDEŢUL PRAHOVA, SAT
ALBEŞTI PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)

PENSIUNEA IDEAL -
Ideal Pentru Vacanţă -

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.02; 29.01.13

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

clase:
35. Asistenţă pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, asistenţă
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, campanii de marketing,
dezvoltare de strategii şi concepte de marketing,
difuzare de anunţuri publicitare, difuzare de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/12/2018-28/12/2018

anunţuri publicitare prin Internet, difuzare de
anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing şi publicitare, difuzarea de anunţuri
publicitare şi anunţuri comerciale, distribuire
de materiale publicitare, şi anume: pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, furnizarea
unui catalog online cu informaţii comerciale pe
Internet, intermediere de cumpărare de produse
pentru terţi, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, organizarea şi
coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale, prezentare de bunuri şi servicii,
prezentare de produse, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin internet,
prezentarea produselor si serviciilor prin orice
mijloace de comunicare, promovarea vânzărilor,
realizare de expoziţii în scopuri comerciale,
realizare de târguri comerciale, realizare de
târguri şi expoziţii virtuale online, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor ca le oferă mâncare la pachet
şi livrare la domiciliu, servicii de comenzi
online, servicii de desfacere, servicii de
gestionare a lanţului de aprovizionare, servicii de
merchandising, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii şi
producătorii de bunuri, în special în restaurant,
în cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatori de servicii
şi producătorii de bunuri, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă şau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
punerea împreună spre beneficiul altora a unei

varietăţi de produse si servicii, permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
servicii de desfacere, managementul afacerilor
pentru.pensiuni, hoteluri și restaurante, servicii
de intermediere comercială între clienţi şi
prestatorii de producătorii de bunuri, în special
în pensiuni sau restaurante, intermediere
de.achiziţii (achiziţia de produse şi servicii pentru
alte afaceri), servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatorii de servicii şi producătorii
de bunuri, în special în pensiuni sau restaurant,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de intermediere comercială între clienţi
şi prestatori de servici şi producătorii de bunuri,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terților.
43. Agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire, asigurare de spaţii de cazare
pentru turişti, servicii oferite de baruri, bufete
cu autoservire, case de oaspeţi, case de
vacanţă, servicii de catering și catering de
alimente şi băuturi, cazare temporară, fast-
fooduri, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, furnizare de alimente
şi băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de locuri de cazare pentru recepţii, furnizare
de locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
spaţii şi materiale pentru târguri şi expoziţii,
furnizare de spaţii şi materiale pentru conferinţe,
expoziţii şi reuniuni, hanuri turistice, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică şi de vacanţă,
închiriere de camere, închiriere de case de
vacanţă, închiriere de construcţii transportabile,
închiriere de echipament de catering, organizare
de cazare pentru turişti, organizare de recepţii
pentru nunţi (spaţii), pensiuni, pensiuni pentru
animale, pensiuni pentru animale de companie,
restaurante pentru turişti, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanţe, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de pensiuni, rezervări de spaţii de
cazare temporară, rezervări pentru restaurante
şi mese, servicii de catering, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering
pentru spaţii special amenajate pentru târguri
şi expoziţii, servicii de catering pentru spaţii
special amenajate pentru conferinţe, servicii de
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catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru instituţii educaţionale, servicii de catering
pentru şcoli, servicii de fast food la pachet,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant şi bar, servicii de restaurante
fast-food, servicii hoteliere, servicii hoteliere în
staţiuni turistice, servire de alimente şi băuturi în
restaurante, terase şi baruri, servicii de catering
pentru centre de conferinţe, servicii de cluburi
cu restaurante private, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru prepararea
mâncărurilor şi a băuturilor, servire de alimente
şi băuturi, serviciu de catering pentru instituţii,
servire de alimente şi băuturi în internet-cafe,
servirea de băuturi în berării, snack-baruri.

───────

(210) M 2018 08704
(151) 27/12/2018
(732) IONEL - VICTOR PĂTRAŞCU ,

CALEA DOROBANŢILOR NR.
134-138, BL. 11, SC. C, ET. 3, AP.
98, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINIŢA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)

ACTIVEIMMUNITY
Simply People Science

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, gri,
portocaliu

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

5. Produse sanitare de uz medical, proteine
regulatoare de uz medical, suplimente
dietetice sub formă de praf de proteine,
reactivi de uz medical pentru teste
imunologice, agenţi de diagnostic, de
uz farmaceutic, agenţi imunoterapeutici
pentru infecţiile bacteriene, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, antiseptice, antivirale,
autoantigeni, creme farmaceutice, creme
medicinale, geluri medicamentoase de
corp, imunoglobulină umană, imunomodulatori,
preparate antibacteriene, preparate antimicotice,
preparate antimicrobiene, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
cauzate de bacterii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice de uz
dermatologic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor şi afecţiunilor legate de sistemul
imunitar, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate imunostimulatoare, preparate
medicamentoase pentru tratamentul pielii,
preparate biochimice de uz medical, preparate
dermatologice, preparate farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor sistemului
genito-urinar, preparate farmaceutice pentru
leziunile pielii, preparate farmacologice pentru
îngrijirea pielii, preparate medicinale pentru
tratamentul bolilor înfecţioase, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătăţii, preparate
pentru vaccinuri umane, preparate şi substanţe
medicinale, produse antimicrobiene derivate în
mod natural, de uz dermatologic, produse
farmaceutice de regenerare a ţesuturilor,
produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea bolilor infecţioase, produse pentru
îngrijirea pielii utilizate în scopuri medicale,
reactivi biologici de uz medical, reactivi de
uz medical, reactivi de uz medical pentru
teste imunologice, reactivi medicali de uz
clinic, reactivi pentru analiză microbiologică
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(de uz medical), reactivi pentru diagnosticare
de uz medical, reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi şi medii pentru diagnosticare,
de uz medical şi veterinar, seruri, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, unguente antiseptice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecţiunilor
dermatologice, vaccinuri.

35. Informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori, demonstraţii cu produse,
distribuirea materialelor publicitare, organizarea
de expoziţii în scopuri științifice, comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoțional, publicitate online pe o reţea
de computer, organizarea de conferinţe în
scopuri ştiinţifice, comerciale sau publicitare,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri), prezentarea
produselor si serviciilor prin orice mijloace
de comunicare, prezentarea, difuzarea si
distribuirea de materiale publicitare, prospecte,
imprimate, eşantioane, studii, informaţii de
orice tip și pe orice cale prin corespondență,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin
internet, on-line într-o reţea computerizată sau
prin alte mijloace de comunicaţii, promovarea
bunurilor altora, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse permiţând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, administrare
comercială privind licențierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terților, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de intermediere comercială, intermediere de
contracte de cumpărare şi vânzare de produse
şi servicii pentru alte persoane, servicii de import
şi export, servicii de promovare comercială,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de consultanţă comercială în domeniul
medical, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, prezentare de
servicii și produse, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul, servicii
de aprovizionare pentru terţi (achiziţii de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea şi vânzarea
de produse, marketing destinat unui anumit
scop.
41. Publicare şi editare de cărţi, servicii de
editare computerizată, editare de publicaţii

ştiinţifice, publicare de cărți și reviste, publicare
de manuale, publicare de cărți educative,
publicare de materiale educative, publicare de
manuale, cursuri, materiale didactice, publicare
de publicaţii electronice, publicare de cărţi
instructive, publicare şi editare de materiale
tipărite, publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice, consiliere în materie de pregătire
medicală (instruire), coordonare de cursuri de
formare profesională, coordonare de seminarii
de instruire pe probleme medicale, furnizare
de cursuri de formare profesională, cursuri de
pregătire în medicină, demonstraţii în scop
de instruire, desfăşurare de seminarii de
instruire, dezvoltare de programe internaţionale
de schimb de experienţă, difuzare de materiale
educative, editare de cărţi şi recenzii, editare
de publicaţii, educaţie în domeniul sănătăţii,
elaborare de manuale educative, elaborare
de materiale educative, furnizare de centre
de pregătire, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de instruire on-line, furnizare
de publicaţii on-line, furnizare de seminare
online de formare, furnizarea de cursuri de
instruire asistate de calculator, furnizarea de
instruire on-line, instruire în domeniul medical,
organizare de activităţi didactice, organizare de
conferinţe cu scopuri educative, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
organizare de congrese în scop de instruire,
organizare de cursuri de instruire, organizare de
reuniuni şi conferinţe, organizare de seminarii
şi congrese în domeniul medicinei, organizare
şl coordonare de conferinţe, congrese şi
simpozioane, organizarea şi conducerea de
conferinţe, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, publicare de lucrări
ştiinţifice, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de reviste cu informaţii ştiinţifice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de reviste şi cărţi, seminarii
educative, servicii de instruire în domeniul
medical, servicii de instruire şi formare.

42. Cercetare biologică, cercetare clinică şi
cercetare medicală, servicii de analiză a
dezvoltării produselor, servicii de analiză de
laborator, bacteriologice, biochimice, biologice,
computerizate, de laborator în domeniul
bacteriologiei, cercetare biochimică, cercetare
biologică, cercetare clinică şi cercetare
medicală, cercetare biotehnologică, cercetare
clinică, cercetare de laborator, cercetare de
laborator în domeniul cosmeticii, cercetare
de produs, cercetare de produse noi,
cercetare în domeniul bacteriologiei, cercetare
în domeniul farmaceutic, cercetare medicală,
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cercetare privind medicamentele, cercetare
privind medicina, cercetare privind produsele
farmaceutice, cercetare şi analiză biochimică,
cercetare şi analiză biologică, cercetare şi
analiză în bacteriologie, cercetare şi analiză
ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare de vaccinuri
şi medicamente, cercetare şi dezvoltare de
produse noi pentru terţi, cercetare şi dezvoltare
de produse, cercetare şi dezvoltare în domeniul
biochimiei, cercetare şi dezvoltare ştiinţifică,
cercetare şi testare bacteriologică, cercetare
ştiinţifică cu scopuri medicale în domeniul
bolilor canceroase, cercetare şi dezvoltare
în domeniul farmaceutic şi al biotehnologiei,
cercetare ştiinţifică în scop medical, cercetare
ştiinţifică referitoare la bacteriologie, cercetare
ştiinţifică referitoare la produse cosmetice,
servicii privind controlul calităţii, construire şi
întreţinere de pagini web, creare şi întreţinere
de pagini web, dezvoltare de preparate
farmaceutice şi medicamente, dezvoltare de
produse farmaceutice, efectuare de teste clinice,
laborator de cercetare, proiectare şi dezvoItare
de tehnologie medicală, proiectare şi dezvoltare
de metode de testare şi analiză, proiectare
şi dezvoltare de aparate pentru diagnostice
medicale, realizare de studii ştiinţifice, servicii
ale unui laborator de cercetări biologice, servicii
de cercetare, servicii de cercetare de Iaborator
referitoare la dermatologie, servicii de cercetare
de laborator privind produsele farmaceutice,
servicii de cercetare în domeniul medical, servicii
de cercetare în domeniul biomedical, servicii
de cercetare şi dezvoltare, servicii de cercetare
medicală şi farmaceutică, servicii de cercetare
şi dezvoltare în domeniul imunohistologiei,
servicii de cercetare şi dezvoltare în domeniul
biotehnologiei, servicii de cercetare şi în
domeniul vaccinurilor, servicii de laboratoare de
analiză, servicii de laborator pentru cercetări
în domeniul medicinei, servicii de testare de
laborator.
44. Servicii de analiza ţesuturilor umane
pentru tratament medical, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul şi tratamentul
persoanelor, asistenţa rnedicală, servicii oferite
de centre rezidențiale de asistenţă medicală,
consiliere în domeniul imunologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere medicală,
consiliere medicală în domeniul dermatologiei,
consultanţă profesională în materie de sănătate,
consultanţă şi servicii de informaţii despre
produse medicale, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, ferme agricole,
ferme de animale, furnizare de asistenţă
medicală, furnizare de asistenţă medicală pentru
monitorizarea pacienţilor care urmează un
tratament medical, furnizare de informaţii în

materie de sănătate, furnizare de informaţii
medicale în domeniul dermatologiei, furnizare
de informaţii referitoare la păsări, furnizare
de informaţii şi noutăţi în domeniul medicinei,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
tratament medical, furnizarea de servicii de
îngrijire a sănătăţii la domiciliu, închiriere de
echipamente şi aparate medicale, informaţii
medicale, îngrijire medicală, îngrijire medicală
ambulatorie, îngrijire paliativă, servicii de analize
medicale, servicii de asistenţă medicală pentru
oameni, servicii agricole şi veterinare, servicii
de asistenţă şi analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienţilor, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea păsărilor, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de consiliere legate de tratarea bolilor
degenerative, servicii de medicină alternativă,
servicii de tratamente medicale oferite de
clinici şi spitale, servicii furnizate de spitale
private, servicii medicale, servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză), servicii
medicale de evaluare a sănătăţii, servicii
medicale oferite printr-o reţea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru tratamentul afecţiunilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, servicii medicale pentru diagnosticarea
bolilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru tratamentul cancerului de piele, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul şi
prelucrarea celulelor umane, servicii oferite de
asistenţii medicali la domiciliu, servicii oferite
de clinici medicale, servicii veterinare, serviciile
farmaciştilor pentru prepararea reţetelor.

───────
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(210) M 2018 08705
(151) 27/12/2018
(732) IONEL - VICTOR PĂTRAŞCU ,

CALEA DOROBANŢILOR NR.
134-138, BL. 11, SC. C, ET. 3, AP.
98, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINIŢA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)
IMUNOVIP

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

5. Produse sanitare de uz medical, proteine
regulatoare de uz medical, suplimente
dietetice sub formă de praf de proteine,
reactivi de uz medical pentru teste
imunologice, agenţi de diagnostic, de
uz farmaceutic, agenţi imunoterapeutici
pentru infecţiile bacteriene, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, antiseptice, antivirale,
autoantigeni, creme farmaceutice, creme
medicinale, geluri medicamentoase de
corp, imunoglobulină umană, imunomodulatori,
preparate antibacteriene, preparate antimicotice,
preparate antimicrobiene, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
cauzate de bacterii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor sistemului imunitar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice de uz
dermatologic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru tratarea
bolilor şi afecţiunilor legate de sistemul
imunitar, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate imunostimulatoare, preparate
medicamentoase pentru tratamentul pielii,
preparate biochimice de uz medical, preparate

dermatologice, preparate farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor sistemului
genito-urinar, preparate farmaceutice pentru
leziunile pielii, preparate farmacologice pentru
îngrijirea pielii, preparate medicinale pentru
tratamentul bolilor înfecţioase, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătăţii, preparate
pentru vaccinuri umane, preparate şi substanţe
medicinale, produse antimicrobiene derivate în
mod natural, de uz dermatologic, produse
farmaceutice de regenerare a ţesuturilor,
produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea bolilor infecţioase, produse pentru
îngrijirea pielii utilizate în scopuri medicale,
reactivi biologici de uz medical, reactivi de
uz medical, reactivi de uz medical pentru
teste imunologice, reactivi medicali de uz
clinic, reactivi pentru analiză microbiologică
(de uz medical), reactivi pentru diagnosticare
de uz medical, reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi şi medii pentru diagnosticare,
de uz medical şi veterinar, seruri, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, unguente antiseptice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecţiunilor
dermatologice, vaccinuri.
35. Informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori, demonstraţii cu produse,
distribuirea materialelor publicitare, organizarea
de expoziţii în scopuri științifice, comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoțional, publicitate online pe o reţea
de computer, organizarea de conferinţe în
scopuri ştiinţifice, comerciale sau publicitare,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri), prezentarea
produselor si serviciilor prin orice mijloace
de comunicare, prezentarea, difuzarea si
distribuirea de materiale publicitare, prospecte,
imprimate, eşantioane, studii, informaţii de
orice tip și pe orice cale prin corespondență,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin
internet, on-line într-o reţea computerizată sau
prin alte mijloace de comunicaţii, promovarea
bunurilor altora, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse permiţând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, administrare
comercială privind licențierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terților, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de intermediere comercială, intermediere de
contracte de cumpărare şi vânzare de produse
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şi servicii pentru alte persoane, servicii de import
şi export, servicii de promovare comercială,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de consultanţă comercială în domeniul
medical, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, prezentare de
servicii și produse, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul, servicii
de aprovizionare pentru terţi (achiziţii de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea şi vânzarea
de produse, marketing destinat unui anumit
scop.

───────

(210) M 2018 08706
(151) 27/12/2018
(732) IULIANA CRISTINA OLARIU, STR.

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

(740) ANGHEL LUMINIŢA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)
ALL SUN

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

3. Produse de toaletă antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie,
apă de gură, apă de parfum, apă
parfumată, aromatizanţi de uz menajer,
aromatizanţi (uleiuri esenţiale), arome, articole
de parfumerie şi odorizante, balsam pentru
păr, balsamuri pentru piele, ceară pentru
coafarea părului, coloranţi cosmetici, preparate
cosmetice, cremă cosmetică pentru piele,
creme aromoterapeutice, creme de păr, creme
cosmetice pentru față și corp, creme depilatoare,
creme parfumate, creme şi loţiuni cosmetice,
decoloranţi pentru păr, deodorante, deodorante
de corp (parfumerie), farduri cosmetice, fixative
pentru păr, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru duş, lac de unghii de uz cosmetic,

loţiuni de aranjare a părului, loţiuni pentru
aromoterapie, ojă de unghii, preparate pentru
ondularea părului, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, vopsele pentru pă,
produse de parfumerie, parfumuri, parfumuri
de cameră sub formă de spray, pastă pentru
coafarea părului, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru faţă şi corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru
modelarea părului, preparate pentru nuanţarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șerveţele cosmetice
umezite în prealabil, șerveţele parfumate, seturi
de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic.
5. Produse pentru igienă, altele decât articolele
de toaletă, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau veterinar, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de lanţ de magazine,
achiziţie de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, servicii de desfacere, servicii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace pentru comercializare en-gross şi en-
detail, demonstraţii cu produse, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-
line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, promovarea bunurilor
altora, vânzări pentru terți, servicii de achiziţii
pentru terţi, servicii de achiziție de bunuri și
servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare, informații și sfaturi comerciale pentru
consumatori, administrare comercială privind
licențierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terților, materiale publicitare, organizare de
expoziții și târguri cu scop comercial,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
radio, de tefeviziune, de teleshopping, punerea
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împreună, spre beneficiu altora a unei varietăţi
de produse de larg consum, permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine,
la standuri, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, saloane de
frumuseţe, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, pe
Internet, a unei varietăţi de retaileri şi prestatori
de servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, toate aceste
servicii si pentru produsele: balsamuri, măşti
cosmetice, creme cosmetice, şampoane uscate,
vopsele cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr,
ceară pentru păr, fixativ pentru păr, spumă
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,
loţiuni pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizarea ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe
din bumbac de uz cosmetic, vață din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanţi igienici, absorbante

zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, țesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare și livrare, toate aceste servicii și
pentru produsele: balsamuri, măşti cosmetice,
creme cosmetice, șampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele pentru
păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr, ceară
pentru păr, fixativ pentru păr, spumă pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, loţiuni
pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe
din bumbac de uz cosmetic, vață din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetice, geluri de masaj altele
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decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanţi igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, țesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 08707
(151) 27/12/2018
(732) IULIANA CRISTINA OLARIU, STR.

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

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MEGA EMBLAZE

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

3. Produse de toaletă, antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie,
apă de gură, apă de parfum, apă
parfumată, aromatizanți de uz menajer,
aromatizanți (uleiuri esenţiale), arome, articole
de parfumerie şi odorizante, balsam pentru
păr, balsamuri pentru piele, ceară pentru
coafarea părului, coloranţi cosmetici, preparate
cosmetice, cremă cosmetică pentru piele,
creme aromoterapeutice, creme de păr, creme
cosmetice pentru față și corp, creme depilatoare,
creme parfumate, creme şi loţiuni cosmetice,
decoloranţi pentru păr, deodorante, deodorante
de corp (parfumerie), farduri cosmetice, fixative
pentru păr, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru duş, lac de unghii de uz cosmetic,
loţiuni de aranjare a părului, loţiuni pentru
aromoterapie, ojă de unghii, preparate pentru
ondularea părului, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, vopsele pentru păr,
produse de parfumerie, parfumuri, parfumuri
de cameră sub formă de spray, pastă pentru
coafarea părului, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru faţă şi corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru
modelarea părului, preparate pentru nuanţarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șerveţele cosmetice
umezite în prealabil, șerveţele parfumate, seturi
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de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic.
5. Produse pentru igienă, altele decât articolele
de toaletă, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau veterinar, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de lanț de magazine,
achiziţie de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, servicii de desfacere, servicii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, demonstraţii cu produse, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-line
într-o reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terţi, servicii de achiziție pentru
terţi, achiziţie de bunuri și servicii pentru terţi,
distribuire de materiale publicitare, informaţii
și sfaturi comerciale pentru consumatori,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
materiale publicitare, organizare de expoziţii și
târguri cu scop comercial, promovarea vânzărilor
pentru terţi, publicitate prin orice mijloace ,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de produse
de larg consum, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, saloane de frumuseţe, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet sau
prin alte mijloace de comunicaţii, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, pe Internet,
a unei varietăţi de retaileri şi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, toate aceste
servicii și pentru produsele: balsamuri, măşti
cosmetice, creme cosmetice, șampoane uscate,
vopsele cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr,
ceară pentru păr, fixativ pentru păr, spumă
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,

loţiuni pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanţi igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, țesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
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produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare și livrare, toate aceste servicii și
pentru produsele: balsamuri, vlăşti cosmetice,
creme cosmetice, șampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele pentru
păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr, ceară
pentru păr, fixativ pentru păr, spumă pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, loţiuni
pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoar,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
parfumuri, baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, țesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de

curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 08708
(151) 27/12/2018
(732) IULIANA CRISTINA OLARIU, STR.

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

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
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2, BUCUREŞTI, 022511,
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(540)
MEGA AIR EMBLAZE

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

3. Produse de toaletă, antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie,
apă de gură, apă de parfum, apă
parfumată, aromatizanți de uz menajer,
aromatizanți (uleiuri esenţiale), arome, articole
de parfumerie şi odorizante, balsam pentru
păr, balsamuri pentru piele, ceară pentru
coafarea părului, coloranţi cosmetici, preparate
cosmetice, cremă cosmetică pentru piele,
creme aromoterapeutice, creme de păr, creme
cosmetice pentru față și corp, creme depilatoare,
creme parfumate, creme şi loţiuni cosmetice,
decoloranţi pentru păr, deodorante, deodorante
de corp (parfumerie), farduri cosmetice, fixative
pentru păr, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru duş, lac de unghii de uz cosmetic,
loţiuni de aranjare a părului, loţiuni pentru
aromoterapie, ojă de unghii, preparate pentru
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ondularea părului, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, vopsele pentru păr,
produse de parfumerie, parfumuri, parfumuri
de cameră sub formă de spray, pastă pentru
coafarea părului, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru faţă şi corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru
modelarea părului, preparate pentru nuanţarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șerveţele cosmetice
umezite în prealabil, șerveţele parfumate, seturi
de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic.
5. Produse pentru igienă, altele decât articolele
de toaletă, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau veterinar, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de lanț de magazine,
achiziţie de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, servicii de desfacere, servicii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, demonstraţii cu produse, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-line
într-o reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terţi, servicii de achiziție pentru
terţi, achiziţie de bunuri și servicii pentru terţi,
distribuire de materiale publicitare, informaţii
și sfaturi comerciale pentru consumatori,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
materiale publicitare, organizare de expoziţii și
târguri cu scop comercial, promovarea vânzărilor
pentru terţi, publicitate prin orice mijloace ,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de produse
de larg consum, permiţând în mod convenabil

consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, saloane de frumuseţe, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet sau
prin alte mijloace de comunicaţii, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, pe Internet,
a unei varietăţi de retaileri şi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, toate aceste
servicii și pentru produsele: balsamuri, măşti
cosmetice, creme cosmetice, șampoane uscate,
vopsele cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr,
ceară pentru păr, fixativ pentru păr, spumă
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,
loţiuni pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanţi igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
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pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, țesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare și livrare, toate aceste servicii și
pentru produsele: balsamuri, vlăşti cosmetice,
creme cosmetice, șampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele pentru
păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr, ceară
pentru păr, fixativ pentru păr, spumă pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, loţiuni
pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoar,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
parfumuri, baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,

săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, țesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
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(540)
MORFOSE EMBLAZE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Produse de toaletă, antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie,
apă de gură, apă de parfum, apă
parfumată, aromatizanți de uz menajer,
aromatizanți (uleiuri esenţiale), arome, articole
de parfumerie şi odorizante, balsam pentru
păr, balsamuri pentru piele, ceară pentru
coafarea părului, coloranţi cosmetici, preparate
cosmetice, cremă cosmetică pentru piele,
creme aromoterapeutice, creme de păr, creme
cosmetice pentru față și corp, creme depilatoare,
creme parfumate, creme şi loţiuni cosmetice,
decoloranţi pentru păr, deodorante, deodorante
de corp (parfumerie), farduri cosmetice, fixative
pentru păr, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru duş, lac de unghii de uz cosmetic,
loţiuni de aranjare a părului, loţiuni pentru
aromoterapie, ojă de unghii, preparate pentru
ondularea părului, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, vopsele pentru păr,
produse de parfumerie, parfumuri, parfumuri
de cameră sub formă de spray, pastă pentru
coafarea părului, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru faţă şi corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru
modelarea părului, preparate pentru nuanţarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șerveţele cosmetice
umezite în prealabil, șerveţele parfumate, seturi
de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic.
5. Produse pentru igienă, altele decât articolele
de toaletă, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau veterinar, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de lanț de magazine,
achiziţie de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, servicii de desfacere, servicii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, demonstraţii cu produse, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,

eşantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-line
într-o reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terţi, servicii de achiziție pentru
terţi, achiziţie de bunuri și servicii pentru terţi,
distribuire de materiale publicitare, informaţii
și sfaturi comerciale pentru consumatori,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
materiale publicitare, organizare de expoziţii și
târguri cu scop comercial, promovarea vânzărilor
pentru terţi, publicitate prin orice mijloace ,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de produse
de larg consum, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, saloane de frumuseţe, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet sau
prin alte mijloace de comunicaţii, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, pe Internet,
a unei varietăţi de retaileri şi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, toate aceste
servicii și pentru produsele: balsamuri, măşti
cosmetice, creme cosmetice, șampoane uscate,
vopsele cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr,
ceară pentru păr, fixativ pentru păr, spumă
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,
loţiuni pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
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loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanţi igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, țesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare și livrare, toate aceste servicii și
pentru produsele: balsamuri, vlăşti cosmetice,
creme cosmetice, șampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele pentru
păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr, ceară
pentru păr, fixativ pentru păr, spumă pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, loţiuni
pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe

din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoar,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
parfumuri, baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, țesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────
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(210) M 2018 08710
(151) 27/12/2018
(732) IULIANA CRISTINA OLARIU, STR.

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

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MORFOZE emblaze

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:alb, bej, auriu, roșu,
grena

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

3. Produse de toaletă, antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie,
apă de gură, apă de parfum, apă
parfumată, aromatizanți de uz menajer,
aromatizanți (uleiuri esenţiale), arome, articole
de parfumerie şi odorizante, balsam pentru
păr, balsamuri pentru piele, ceară pentru
coafarea părului, coloranţi cosmetici, preparate
cosmetice, cremă cosmetică pentru piele,
creme aromoterapeutice, creme de păr, creme
cosmetice pentru față și corp, creme depilatoare,
creme parfumate, creme şi loţiuni cosmetice,
decoloranţi pentru păr, deodorante, deodorante
de corp (parfumerie), farduri cosmetice, fixative
pentru păr, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru duş, lac de unghii de uz cosmetic,
loţiuni de aranjare a părului, loţiuni pentru
aromoterapie, ojă de unghii, preparate pentru
ondularea părului, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, vopsele pentru păr,
produse de parfumerie, parfumuri, parfumuri
de cameră sub formă de spray, pastă pentru
coafarea părului, preparate de duş pentru

igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru faţă şi corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru
modelarea părului, preparate pentru nuanţarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șerveţele cosmetice
umezite în prealabil, șerveţele parfumate, seturi
de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic.
5. Produse pentru igienă, altele decât articolele
de toaletă, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau veterinar, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical.

───────

(210) M 2018 08711
(151) 27/12/2018
(732) IULIANA CRISTINA OLARIU, STR.

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

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEGA AIR emblaze

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 25.01.10;
25.01.25; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, bej, auriu, roșu,
grena
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de toaletă antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie, apă
de gură, apă de parfum, apă parfumată,
aromatizanți de uz menajer, aromatizanți (uleiuri
esenţiale), arome, articole de parfumerie şi
odorizante, balsam pentru păr, balsamuri pentru
piele, ceară pentru coafarea părului, coloranți
cosmetici, preparate cosmetice, cosmetice şi
preparate cosmetice, cremă cosmetică pentru
piele, creme aromoterapeutice, creme de
păr, creme cosmetice pentru față şi corp,
creme depilatoare, creme parfumate, creme
şi loţiuni cosmetice, decoloranți pentru păr,
deodorante, deodorante de corp (parfumerie),
farduri cosmetice, fixative pentru păr, geluri de
uz cosmetic, geluri pentru duș, lac de unghii de
uz cosmetic, loţiuni de aranjare a părului, loţiuni
pentru aromoterapie, ojă de unghii, preparate
pentru ondularea părului, palete cu farduri
de ochi, palete de luciu de buze, vopsele
pentru păr, produse de parfumerie, parfumuri,
parfumuri de cameră sub formă de spray, pastă
pentru coafarea părului, preparate de duș pentru
igienă personala sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru față şi corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru
modelarea părului, preparate pentru nuanțarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, servețele parfumate, seturi
de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic.
5. Produse pentru igienă, altele decât articolele
de toaletă, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau veterinar, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanț de
magazine, achiziție de bunuri și servicii pentru
alte intreprinderi, servicii de desfacere, servicii
de import-export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gross si
en-detail, demonstrații cu produse, prezentarea,

difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eșantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
on-line într-o rețea computerizată sau prin
alte mijloace de comunicații, promovarea
bunurilor altora, vânzări pentru terți, servicii
de achiziție pentru terți, achiziție de bunuri
și servicii pentru terți, distribuire de materiale
publicitare, informații și sfaturi comerciale pentru
consumatori, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, materiale publicitare, organizare de
expoziții, târguri cu scop comercial, promovarea
vânzărilor pentru terți, publicitate prin orice
mijloace, publicitate on-line într-o rețea
computerizată prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
radio, de televiziune, de teleshopping, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăți
de produse de larg consum (cu excepția
transportului), permițând în mod convenabil
consumatorilor să vadă și să cumpere, în
magazine, lanț de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, saloane de frumusețe, ori pe
bază de comandă prin poștă, internet sau
prin alte mijloace de comunicații, strângerea
la un loc, în beneficiul terților, pe Internet,
a unei varietăți de retaileri și prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienților să vadă și să achiziționeze
cât mai comod bunurile și să utilizeze și
să achiziționeze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicații, toate aceste
servicii și pentru produsele: balsamuri, măști
cosmetice, creme cosmetice, șampoane uscate,
vopsele cosmetice, coloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, loțiuni pentru păr, geluri pentru păr,
ceară pentru păr, fixativ pentru păr, spumă
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,
loțiuni pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măști
cosmetice, agenți de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respirației, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, bețe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinților, paste de dinți, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
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coloranți pentru păr, vopsele pentru păr,
loțiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loțiuni pentru uz cosmetic, loțiuni (servețele
impregnate cu loțiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măști cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
șăpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecție solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluși, scutece (servețele pentru
bebeluși), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curățare și desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esențiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curățare, țesături impregnate cu detergent
pentru curățare, ceară de lustruit pantofi,
substanțe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricație, preparate de
curățare uscată, esențe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, bețișoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă și pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluții de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curățarea parbrizului, deodoranți pentru
îmbrăcăminte și textile, deodoranți, cu excepția
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuție de mărfuri în colete
pentru stocare și livrare, toate aceste servicii și
pentru produsele: balsamuri, măști cosmetice,
creme cosmetice, șampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranți pentru păr, vopsele pentru
păr, loțiuni pentru păr, geluri pentru păr, ceară
pentru păr, fixativ pentru păr, spumă pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, loțiuni
pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măști
cosmetice, agenți de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli

pentru împrospătarea respirației, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, bețe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinților, paste de dinți, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranți pentru păr, vopsele pentru păr,
loțiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loțiuni pentru uz cosmetic, loțiuni (servețele
impregnate cu loțiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măști cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
șăpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecție solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluși, scutece (servețele pentru
bebeluși), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curățare și desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esențiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curățare, țesături impregnate cu detergent
pentru curățare, ceară de lustruit pantofi,
substanțe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricație, preparate de
curățare uscată, esențe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, bețișoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă și pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluții de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curățarea parbrizului, deodoranți pentru
îmbrăcăminte și textile, deodoranți, cu excepția
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────
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(540)

ALL SUN

(531) Clasificare Viena: 01.15.23; 26.01.18;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, galben, verde
fistic, verde

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

3. Produse de toaletă antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie, apă
de gură, apă de parfum, apă parfumată,
aromatizanți de uz menajer, aromatizanți (uleiuri
esenţiale), arome, articole de parfumerie şi
odorizante, balsam pentru păr, balsamuri pentru
piele, ceară pentru coafarea părului, coloranți
cosmetici, preparate cosmetice, cosmetice şi
preparate cosmetice, cremă cosmetică pentru
piele, creme aromoterapeutice, creme de
păr, creme cosmetice pentru față şi corp,
creme depilatoare, creme parfumate, creme
şi loţiuni cosmetice, decoloranți pentru păr,
deodorante, deodorante de corp (parfumerie),
farduri cosmetice, fixative pentru păr, geluri de
uz cosmetic, geluri pentru duș, lac de unghii de
uz cosmetic, loţiuni de aranjare a părului, loţiuni
pentru aromoterapie, ojă de unghii, preparate
pentru ondularea părului, palete cu farduri
de ochi, palete de luciu de buze, vopsele

pentru păr, produse de parfumerie, parfumuri,
parfumuri de cameră sub formă de spray, pastă
pentru coafarea părului, preparate de duș pentru
igienă personala sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru față şi corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru
modelarea părului, preparate pentru nuanțarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, servețele parfumate, seturi
de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic.
5. Produse pentru igienă, altele decât articolele
de toaletă, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau veterinar, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanț de
magazine, achiziție de bunuri și servicii pentru
alte intreprinderi, servicii de desfacere, servicii
de import-export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gross si
en-detail, demonstrații cu produse, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eșantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
on-line într-o rețea computerizată sau prin
alte mijloace de comunicații, promovarea
bunurilor altora, vânzări pentru terți, servicii
de achiziție pentru terți, achiziție de bunuri
și servicii pentru terți, distribuire de materiale
publicitare, informații și sfaturi comerciale pentru
consumatori, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, materiale publicitare, organizare de
expoziții, târguri cu scop comercial, promovarea
vânzărilor pentru terți, publicitate prin orice
mijloace, publicitate on-line într-o rețea
computerizată prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
radio, de televiziune, de teleshopping, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăți
de produse de larg consum (cu excepția
transportului), permițând în mod convenabil
consumatorilor să vadă și să cumpere, în
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magazine, lanț de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, saloane de frumusețe, ori pe
bază de comandă prin poștă, internet sau
prin alte mijloace de comunicații, strângerea
la un loc, în beneficiul terților, pe Internet,
a unei varietăți de retaileri și prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienților să vadă și să achiziționeze
cât mai comod bunurile și să utilizeze și
să achiziționeze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicații, toate aceste
servicii și pentru produsele: balsamuri, măști
cosmetice, creme cosmetice, șampoane uscate,
vopsele cosmetice, coloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, loțiuni pentru păr, geluri pentru păr,
ceară pentru păr, fixativ pentru păr, spumă
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,
loțiuni pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măști
cosmetice, agenți de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respirației, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, bețe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinților, paste de dinți, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranți pentru păr, vopsele pentru păr,
loțiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loțiuni pentru uz cosmetic, loțiuni (servețele
impregnate cu loțiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măști cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
șăpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecție solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluși, scutece (servețele pentru
bebeluși), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curățare și desprăfuire, odorizante,

produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esențiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curățare, țesături impregnate cu detergent
pentru curățare, ceară de lustruit pantofi,
substanțe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricație, preparate de
curățare uscată, esențe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, bețișoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă și pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluții de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curățarea parbrizului, deodoranți pentru
îmbrăcăminte și textile, deodoranți, cu excepția
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuție de mărfuri în colete
pentru stocare și livrare, toate aceste servicii și
pentru produsele: balsamuri, măști cosmetice,
creme cosmetice, șampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranți pentru păr, vopsele pentru
păr, loțiuni pentru păr, geluri pentru păr, ceară
pentru păr, fixativ pentru păr, spumă pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, loțiuni
pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măști
cosmetice, agenți de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respirației, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, bețe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinților, paste de dinți, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranți pentru păr, vopsele pentru păr,
loțiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loțiuni pentru uz cosmetic, loțiuni (servețele
impregnate cu loțiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măști cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
șăpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
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îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecție solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluși, scutece (servețele pentru
bebeluși), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curățare și desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esențiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curățare, țesături impregnate cu detergent
pentru curățare, ceară de lustruit pantofi,
substanțe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricație, preparate de
curățare uscată, esențe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, bețișoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă și pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluții de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curățarea parbrizului, deodoranți pentru
îmbrăcăminte și textile, deodoranți, cu excepția
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 08713
(151) 27/12/2018
(732) IULIANA CRISTINA OLARIU, STR.

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

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL.
94B, SC. B, AP. 76, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEGA emblaze

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 25.01.10;
25.01.25; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, bej, auriu, roșu,
grena

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

3. Produse de toaletă antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie, apă
de gură, apă de parfum, apă parfumată,
aromatizanți de uz menajer, aromatizanți (uleiuri
esenţiale), arome, articole de parfumerie şi
odorizante, balsam pentru păr, balsamuri pentru
piele, ceară pentru coafarea părului, coloranți
cosmetici, preparate cosmetice, cosmetice şi
preparate cosmetice, cremă cosmetică pentru
piele, creme aromoterapeutice, creme de
păr, creme cosmetice pentru față şi corp,
creme depilatoare, creme parfumate, creme
şi loţiuni cosmetice, decoloranți pentru păr,
deodorante, deodorante de corp (parfumerie),
farduri cosmetice, fixative pentru păr, geluri de
uz cosmetic, geluri pentru duș, lac de unghii de
uz cosmetic, loţiuni de aranjare a părului, loţiuni
pentru aromoterapie, ojă de unghii, preparate
pentru ondularea părului, palete cu farduri
de ochi, palete de luciu de buze, vopsele
pentru păr, produse de parfumerie, parfumuri,
parfumuri de cameră sub formă de spray, pastă
pentru coafarea părului, preparate de duș pentru
igienă personala sau folosite ca deodorant



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/12/2018-28/12/2018

(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru față şi corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru
modelarea părului, preparate pentru nuanțarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, servețele parfumate, seturi
de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic.
5. Produse pentru igienă, altele decât articolele
de toaletă, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau veterinar, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanț de
magazine, achiziție de bunuri și servicii pentru
alte intreprinderi, servicii de desfacere, servicii
de import-export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gross si
en-detail, demonstrații cu produse, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eșantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
on-line într-o rețea computerizată sau prin
alte mijloace de comunicații, promovarea
bunurilor altora, vânzări pentru terți, servicii
de achiziție pentru terți, achiziție de bunuri
și servicii pentru terți, distribuire de materiale
publicitare, informații și sfaturi comerciale pentru
consumatori, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, materiale publicitare, organizare de
expoziții, târguri cu scop comercial, promovarea
vânzărilor pentru terți, publicitate prin orice
mijloace, publicitate on-line într-o rețea
computerizată prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
radio, de televiziune, de teleshopping, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăți
de produse de larg consum (cu excepția
transportului), permițând în mod convenabil
consumatorilor să vadă și să cumpere, în
magazine, lanț de magazine, la standuri, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, saloane de frumusețe, ori pe
bază de comandă prin poștă, internet sau

prin alte mijloace de comunicații, strângerea
la un loc, în beneficiul terților, pe Internet,
a unei varietăți de retaileri și prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienților să vadă și să achiziționeze
cât mai comod bunurile și să utilizeze și
să achiziționeze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicații, toate aceste
servicii și pentru produsele: balsamuri, măști
cosmetice, creme cosmetice, șampoane uscate,
vopsele cosmetice, coloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, loțiuni pentru păr, geluri pentru păr,
ceară pentru păr, fixativ pentru păr, spumă
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,
loțiuni pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măști
cosmetice, agenți de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respirației, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, bețe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinților, paste de dinți, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranți pentru păr, vopsele pentru păr,
loțiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loțiuni pentru uz cosmetic, loțiuni (servețele
impregnate cu loțiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măști cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
șăpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecție solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluși, scutece (servețele pentru
bebeluși), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curățare și desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esențiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curățare, țesături impregnate cu detergent
pentru curățare, ceară de lustruit pantofi,
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substanțe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricație, preparate de
curățare uscată, esențe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, bețișoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă și pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluții de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curățarea parbrizului, deodoranți pentru
îmbrăcăminte și textile, deodoranți, cu excepția
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuție de mărfuri în colete
pentru stocare și livrare, toate aceste servicii și
pentru produsele: balsamuri, măști cosmetice,
creme cosmetice, șampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranți pentru păr, vopsele pentru
păr, loțiuni pentru păr, geluri pentru păr, ceară
pentru păr, fixativ pentru păr, spumă pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, loțiuni
pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măști
cosmetice, agenți de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respirației, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, bețe
din bumbac de uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinților, paste de dinți, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranți pentru păr, vopsele pentru păr,
loțiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loțiuni pentru uz cosmetic, loțiuni (servețele
impregnate cu loțiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măști cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
șăpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecție solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șervețele impregnate cu loțiuni

cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluși, scutece (servețele pentru
bebeluși), dezinfectanți igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curățare și desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esențiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curățare, țesături impregnate cu detergent
pentru curățare, ceară de lustruit pantofi,
substanțe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricație, preparate de
curățare uscată, esențe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, bețișoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă și pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluții de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curățarea parbrizului, deodoranți pentru
îmbrăcăminte și textile, deodoranți, cu excepția
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 08714
(151) 28/12/2018
(732) ANDREI COROAMA, STR.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 44,
JUDEŢUL SUCEAVA, VICOVU
DE SUS, 727610, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
CROMAR

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

10. Încălțăminte ortopedică.
25. Balerini (încălțăminte), saboți (încălțăminte),
încălțăminte pentru copii, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
de lucru, nu de protecţie, încălțăminte de stradă,
încălțăminte cu închidere cu arici.
40. Fabricarea de încălțăminte.

───────
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(210) M 2018 08715
(151) 28/12/2018
(732) IRINA MARIA SULIMAN, STR.

TURDA NR. 127, BL. 2, SC.
E, ET. 8, AP. 227, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 03.05.03;
29.01.12

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

clase:
9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente pentru tratarea informației
și calculatoare, software de calculator, e-book,
programe multimedia de jocuri interactive.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
brăţări, butoni, pandantive, broşe, nasturi din
metale preţioase şi pietre semipreţioase,
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, seminarii didactice de
prevenţie a bolilor cronice (instruire).

(210) M 2018 08716
(151) 28/12/2018
(732) ADRIAN MARIUS POP,

STR. TRAIAN NR. 9, AP.
59,JUDEŢIL MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMAŢIEI, 435500,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

OSCILATII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 08717
(151) 28/12/2018
(732) HELEN LOUBE ATELIER SRL,

STR. STIRBEI-VODA NR. 6, BL.
M2, SC. E, AP. 74, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

Hélèn Loubé Histoire d'un
coeur noble Sport couture

───────
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(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, roșu, auriu,
albastru, bleu

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 08718
(151) 28/12/2018
(732) LAURENTIU BAGIA, STR.

CUZA VODA NR. 81, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

fast food Pizza pui cu
bacon fresh food and grill

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, roșu, negru, alb

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2018 08719
(151) 28/12/2018
(732) ANDREI-EDUARD CIOROAGĂ,

STR. DR. VICTOR BABEȘ NR. 31
A, JUDEȚUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)
Add Way

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 08720
(151) 28/12/2018
(732) ASOCIATIA CLUBUL TURISTIC

ECOLOGIC MONT-DELT-MAR,
STR. MOINESTI NR. 18, BL. 14,
SC. 1, ET. 2, AP. 5, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Mont-Delt-Mar

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 06.03.20;
26.01.16

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, albastru, negru, alb

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

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

───────

(210) M 2018 08721
(151) 28/12/2018
(732) ASOCIATIA CLUBUL TURISTIC

ECOLOGIC MONT-DELT-MAR,
STR. MOINESTI NR. 18, BL. 14,
SC. 1, ET. 2, AP. 5, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ECO AVENTURA

(531) Clasificare Viena: 03.01.16; 06.01.02;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 24.15.02

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

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

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

───────

(210) M 2018 08722
(151) 28/12/2018
(732) ADAMA AGAN LTD, P.O. BOX 262

NORTHERN INDUSTRIAL ZONE,,
ASHDOD, 7710201, ISRAEL

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

(540)
AFAENA

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

5. Pesticide, insecticide, fungicide şi ierbicide.
───────
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(210) M 2018 08723
(151) 28/12/2018
(732) ŞTEFAN OCTAVIAN OPREANU,

STR. INT MIHAI EMINESCU
NR. 3, ET.2, AP. 10, SECTOR
2, 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)

TEATRUL So Art

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2018 08724
(151) 28/12/2018
(732) PANIS GRANUM AG SRL,

STRADA: ELENA CUZA, BL. T7,
SC. A, ET.1, AP.6, JUDEŢ ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

BRUTĂRIE CU
MEŞTEŞUG Bob și Soare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 05.07.02

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, glazuri comestibile, băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
preparatelor din cereale, făină, pâine, produse
de brutărie, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, glazuri comestibile, băuturi pe bază de
cafea, cacao, ciocolată sau ceai (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vânzare în legătură cu pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
produse de cofetărie.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, servicii de
restaurant.

───────
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(210) M 2018 08725
(151) 28/12/2018
(732) DRAGOS BOGDAN IUGA, STR.

BADEA CARTAN NR. 57, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
anti Boogieman anti BauBau

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 08726
(151) 28/12/2018
(732) GEORGYS GLOBAL SRL,

STRADA: COZIA, NUMAR:
21, FOSTA ZIDURI INTRE VII,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Veranda RISTORANTE
&PIZZERIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
30. Amestecuri de pizza, pizza proaspătă, pizza
preparată, pizza, blaturi de pizza, blat de pizza,
pizza împăturită (calzone), sosuri pentru pizza,
aluat pentru pizza, condimente pentru pizza.
39. Livrare de pizza (transport).

───────




