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Cereri Mărci publicate în 06/06/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 03504 30/05/2018 GRAFFITI/BBDO SA GRAFFITI

2 M 2018 03505 30/05/2018 GRAFFITI/BBDO SA GRAFFITI

3 M 2018 03510 30/05/2018 PILOT PROJECT SRL AIRPORT FILM FESTIVAL

4 M 2018 03536 30/05/2018 SC NAUTICA SULINA S.R.L. PENSIUNEA PARADISUL MĂRII

5 M 2018 03558 30/05/2018 MARINEL GHIOC AI Apartments Inn Global
Concept Apart Hotel

6 M 2018 03568 30/05/2018 EVGHENII SOLOVIOV CASCAD

7 M 2018 03569 30/05/2018 MARIUS LAUREAN STÎNCEL SODA OCNA MUREŞ

8 M 2018 03570 30/05/2018 CARMEN-ANCA ARHIRE FLASH TATTOOS FLASH
JEWELS

9 M 2018 03571 30/05/2018 SC APILAND SRL ApiLand

10 M 2018 03572 30/05/2018 SC STARBEST CO 97 IMPEX
SRL

ROM BABY COLLECTION

11 M 2018 03573 30/05/2018 VERDECO DESIGN SRL verdeco

12 M 2018 03574 30/05/2018 NORDIC IMPORT EXPORT CO
SRL

NORDIC GROUP

13 M 2018 03575 30/05/2018 S.C. PAMAS TRADING S.R.L. MON PETIT AINI

14 M 2018 03576 30/05/2018 SC PAMAS TRADING SRL PETS DE88ERT

15 M 2018 03579 30/05/2018 DORINA-LOREDANA
CHIVARAN

CASEBINEFACUTE.RO

16 M 2018 03580 30/05/2018 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

LIGA 2

17 M 2018 03581 30/05/2018 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

LIGA 3

18 M 2018 03582 30/05/2018 DAMIAN ADRIAN-VALENTIN FREDDO

19 M 2018 03583 30/05/2018 SC QUART CREATIVE
AGENCY SRL

QUART

20 M 2018 03584 30/05/2018 STAY SAFE WORLDWIDE SRL staysafe

21 M 2018 03586 30/05/2018 VRANLACT S.A. #Mănâncă sănătos!

22 M 2018 03587 30/05/2018 Sorin Silion C-BIT

23 M 2018 03588 30/05/2018 Knit Tex Rom SRL KNIT TEX ROM we knit your
world

24 M 2018 03589 30/05/2018 SC Afi-Star Shop SRL E'xpresiv Professional
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 03590 30/05/2018 PROSCIUTTO COTTO S.R.L. SUSHIFUL DESCHIS LA GUST

26 M 2018 03591 30/05/2018 DRAGOŞ CĂTĂLIN NEGREA Violette Boutique des Fleurs

27 M 2018 03592 30/05/2018 ASOCIATIA URMASILOR LUI
DUMITRU CORNILESCU

DC Dumitru Cornilescu

28 M 2018 03593 30/05/2018 SC INSTALATOR NON STOP
SRL

INB INSTALATOR NON STOP
BUCUREŞTI

29 M 2018 03594 30/05/2018 GEORGE DAN MADAME La Colonelle

30 M 2018 03595 30/05/2018 NORDIC PETFOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

NORDIC PET FOOD
DISTRIBUTION

31 M 2018 03596 30/05/2018 SOUTH BUSINESS S.R.L. CASA LEUL JUPITER

32 M 2018 03597 30/05/2018 COSMIN-ION MUŞUROI Comunitatea Oamenilor Fericiţi

33 M 2018 03598 30/05/2018 COSMIN-ION MUŞUROI Magazinul Vieţii
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(210) M 2018 03504
(151) 30/05/2018
(732) GRAFFITI/BBDO SA, STR.

BREZOIANU NR. 23-25, CORP
B, ET. 3-433MP, (JUM. ETAJ ȘI
PASARELĂ), ET. 4 ȘI 5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRAFFITI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate:alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou

───────

(210) M 2018 03505
(151) 30/05/2018
(732) GRAFFITI/BBDO SA, STR.

BREZOIANU NR. 23-25, CORP
B, ET. 3-433MP, (JUM. ETAJ ȘI
PASARELĂ), ET. 4 ȘI 5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRAFFITI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate:alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

───────

(210) M 2018 03510
(151) 30/05/2018
(732) PILOT PROJECT SRL, STR.

DALIEI NR. 6, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
90210, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AIRPORT FILM FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 07.11.10; 18.07.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
41. Organizare de spectacole cinematografice/
spectacole de cinema.

───────
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(210) M 2018 03536
(151) 30/05/2018
(732) SC NAUTICA SULINA S.R.L.,

STR. ARTHUR POPESCU NR. 18,
JUD. TULCEA, SULINA, TULCEA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PENSIUNEA
PARADISUL MĂRII

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 01.03.01; 01.03.18; 01.15.11;
01.15.24

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
bleu

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03558
(151) 30/05/2018
(732) MARINEL GHIOC, STR.

VALSANESTI 21D, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AI Apartments Inn Global
Concept Apart Hotel

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03568
(151) 30/05/2018
(732) EVGHENII SOLOVIOV, COMUNA

MOŞNA, SAT MOŞNA, BL. A1,
SC. A, ET. 1, AP. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
CASCAD

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2018 03569
(151) 30/05/2018
(732) MARIUS LAUREAN STÎNCEL,

STR. CPT. ALEXANDRU
ŞERBĂNESCU NR. 51, BL.
22H, SC. 1, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

SODA OCNA MUREŞ

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 21.03.01;
24.01.15; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(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 03570
(151) 30/05/2018
(732) CARMEN-ANCA ARHIRE,

STR. KIEV NR. 1, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

FLASH TATTOOS
FLASH JEWELS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 24.17.08; 03.07.16;
03.07.24; 03.07.26

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

(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
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).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm 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).
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───────

(210) M 2018 03571
(151) 30/05/2018
(732) SC APILAND SRL, BD. UNIRII NR.

23, JUDEŢUL MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430232, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)
ApiLand

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

3. Săpunuri naturale, paste de dinţi, creme de
faţă şi de corp de uz cosmetic, balsamuri
de buze, parfumuri, şampoane nemedicinale,
odorizante, uleiuri esenţiale aromate, produse
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse de
protecţie solară, beţişoare parfumate.

5. Lăptişor de matcă pentru uz farmaceutic
şi medical, produce dietetice de uz medical
conţinând propolis şi/sau lăptişor de matcă şi/sau
miere, suplimente dietetice din polen, extracte
din propolis pentru uz farmaceutic, suplimente
alimentare pe bază de polen, propolis şi lăptişor
de matcă de uz medical, bomboane cu miere
de uz medical, tincturi de uz medical, pastile pe
bază de miere şi plante pentru gât, antioxidanţi
derivaţi din miere, balsam de buze medicinal.

16. Etichete din hârtie sau carton, pixuri,
instrumente de scris, ambalaje din hârtie sau
carton, cutii pentru ambalat, plase din hârtie,
broşuri, fluturaşi publicitari, felicitări, calendare,
cataloage.

18. Piele şi imitaţii din piele, geamantane,
valize, poşete, genţi de mână, umbrele, umbrele
de soare, bastoane, eşarfe pentru transportul
copiilor mici, port-bebe, saci de plajă, portofele,

ghiozdane, serviete, plase pentru cumpărături,
rucsacuri, genţi de cumpărături pe roţi.

25. Tricouri, pulovere, hanorace, uniforme,
veste, şepci (articole pentru acoperirea capului),
pălării, pălării din hârtie, halate de baie,
papuci de baie, eşarfe, batice, şaluri, obiecte
promoţionale (îmbrăcăminte).

28. Jocuri, jucării, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, jocuri de masă, confeti,
baloane, jucării de plus, zăpadă artificială pentru
pomul de Crăciun, globuri de sticlă cu zăpadă
în interior, baloane de săpun (jucării), mingi,
clopote pentru pomul de Crăciun, puzzle, obiecte
promoţionale, respectiv ornamente pentru pomul
de Crăciun, cu excepţia articolelor de iluminat şi
a dulciurilor.

29. Polen preparat ca produs alimentar.

30. Miere, miere naturală, miere biologică
pentru consum uman, propolis (pentru
alimentaţia umană), lăptişor de matcă (pentru
alimentaţia umană, nu de uz medical),
bomboane nemedicinale cu miere, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), sirop de
melasă, batoane de cereale bogate în proteine,
ceară de albine, ciocolată, bomboane, biscuiţi,
dulciuri, turtă dulce, băuturi pe bază de cafea,
ciocolată, cacao, băuturi pe bază de ceai, dulciuri
pentru decorarea pomilor de Crăciun.

31. Polen (materie primă), polen de albine
(neprocesat), păstură (produs apicol provenit din
prelucrarea polenului pentru hrana albinelor).

32. Băuturi fructe nealcoolice, băuturi pe bază
de miere non-alcoolice, băuturi din fructe, sucuri
de fructe, siropuri, nectare din fructe non-
alcoolice.

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
apicole, cosmetice şi a băuturilor non-alcoolice,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate, conducerea şi administrarea
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afacerilor, lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), publicitate online pe o reţea de
computere, organizarea de expoziţii şi târguri
în scop comercial, publicitar şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, demonstraţii
cu produse, aranjarea vitrinelor, distribuirea
eşantioanelor.

39. Transport, ambalare, depozitare şi livrare
(transport) de produse apicole, cosmetice şi
băuturi non-alcoolice.

───────

(210) M 2018 03572
(151) 30/05/2018
(732) SC STARBEST CO 97 IMPEX SRL,

BD. GHENCEA NR. 79, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROM BABY COLLECTION

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.14; 26.01.18; 02.05.06;
02.05.17

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 03573
(151) 30/05/2018
(732) VERDECO DESIGN SRL, STR.

BUCUREŞTI NR. 61, BL. 12,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430031, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
verdeco

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, coloranţi, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare şi gravură, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru utilizare în vopsire, decorate,
tipărire şi artă.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
umbrele şi parasolare.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
21. Sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
ceramică.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute şi înlocuitori pentru
acestea.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de
casa, perdele din materiale textile sau plastice.
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
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28. Jocuri, jucării şi articole pentru joaca,
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
37. Construcţii de cladiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 03574
(151) 30/05/2018
(732) NORDIC IMPORT EXPORT

CO SRL, CALEA VITAN NR.
240A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

NORDIC GROUP

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.01.02; 01.01.09

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
288C), gri (Pantone Silver Metalic 877)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare, carne congelată, carne
conservată, produse din carne preparate, fructe
de mare şi moluşte, produse din fructe de
mare, produse din legume preparate, produse
din fructe uscate, deserturi pe bază de fructe.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
amestecuri de cafea, preparate vegetale folosite
ca substituenţi pentru cafea, cafea cu ciocolată,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse

de cofetărie, prăjituri cu fructe, ciocolată,
sosuri de ciocolată, îngheţată, zahăr, miere,
melasă alimentară, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), condimente
alimentare, sosuri de fructe, mirodenii, gheaţă
(apa îngheţată), arome alimentare altele decât
uleiurile esenţiale, paste uscate şi proaspete,
tăieţei şi găluşte.
31. Produse de acvacultură şi horticole, brute
şi neprocesate, animale vii, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, cereale şi seminţe crude şi neprocesate,
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare.
32. Bere, ape, ape minerale şi carbogazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
şi sucuri de fructe, limonade, siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, vinuri fără
alcool.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Pregătirea de materiale promoţionale şi
de comercializare pentru terţi, promovarea
afacerii (publicitate), strângerea la un loc pentru
beneficiul terţilor a tuturor bunurilor mentionate
în clasele 29, 30, 31, 32, 33 şi 34 (exceptand
transportul) pentru a permite clientilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenta sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul privind toate bunurile menţionate
mai sus în clasele 29, 30, 31, 32, 33 şi 34,
servicii de vânzare cu ridicata privind toate
bunurile menţionate mai sus în clasele 29, 30,
31, 32, 33 şi 34, servicii de import-export,
administrare comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de relocare pentru
afaceri, distribuirea de eşantioane, demonstraţii
cu produse, managementul afacerilor în sectorul
transport şi livrări, administrarea afacerilor
comerciale în domeniul transportului şi livrărilor,
managementul afacerilor cu flote de transport
(pentru terţi), servicii de prelucrare de date în
domeniul transporturilor, servicii de vânzare a
mărfurilor pentru terţi.
36. Schimb valutar, gestionarea proprietatilor
(imobiliare).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, servicii de antrepozitare a
mărfurilor destinate comerţului, ambalare de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/05/2018

produse alimentare, închiriere de autovehicule,
închirierea de depozite.
40. Tratamentul alimentelor şi băuturilor,
conservarea alimentelor şi băuturilor, măcinarea,
râşnirea, prăjirea şi prelucrarea cafelei.

───────

(210) M 2018 03575
(151) 30/05/2018
(732) S.C. PAMAS TRADING S.R.L.,

STR. ŞTEFAN GRECEANU NR.
5, BL. L2, AP. 12, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
MON PETIT AINI

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

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 dăunatorilor, fungicide,
erbicide.
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.

───────

(210) M 2018 03576
(151) 30/05/2018
(732) SC PAMAS TRADING SRL, STR.

ŞTEFAN GRECEANU NR. 5, BLOC
L 2, AP. 12, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
PETS DE88ERT

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

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.
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.

───────

(210) M 2018 03579
(151) 30/05/2018
(732) DORINA-LOREDANA CHIVARAN

, COMUNA MOVILA, JUD.
IALOMIŢA, SAT MOVILA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)
CASEBINEFACUTE.RO

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 03580
(151) 30/05/2018
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

FOTBAL, STR. VASILE
ŞERBĂNICĂ NR. 12, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LIGA 2

(531) Clasificare Viena: 21.03.01; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 27.07.11;
29.01.13
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(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
293, 281), roşu (Pantone 186) , galben
(Pantone 109)

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimeriei,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), material de instriure sau învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 03581
(151) 30/05/2018
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

FOTBAL, STR. VASILE
ȘERBĂNICĂ NR. 12, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LIGA 3

(531) Clasificare Viena: 21.03.01; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
293C), galben (Pantone 109C), roșu
(Pantone 186C), albastru (Pantone
281C)

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţămant

(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clișee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 03582
(151) 30/05/2018
(732) DAMIAN ADRIAN-VALENTIN,

BDUL. ALEXANDRU CEL BUN NR.
8, SC. C, AP. 5, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
FREDDO

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunte şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieți şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

───────
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(210) M 2018 03583
(151) 30/05/2018
(732) SC QUART CREATIVE AGENCY

SRL, STR. BANUL ANTONACHE
NR. 45-47, ET. 1, AO. 5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

QUART

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

clase:
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
producţie de material publicitar și anunţuri
publicitare, producţie de clipuri publicitare,
servicii de cercetare și informaţii în
domeniul afacerilor, publicităţii și marketingului,
consultanță privind strategiile de comunicare
în publicitate și în relaţiile publice, proiectarea
de materiale publicitare, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online, publicitate cu plata per click,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, promovarea vânzărilor
pentru terţi, scrierea de scenarii în
scopuri publicitare, publicitate prin televiziuni,
optimizarea traficului site urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare, servicii de
procesare de texte și de gestionare a
fişierelor informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Producţie de filme, înregistrări pe bandă
video și înregistrări audio, instrucţiuni pentru
utilizarea intemetului (instruire).
42. Design grafic, programare computerizată,
proiectare de software, analiza sistemelor
informatice, consultanță software, crearea
și mentenanța site-urilor web pentru terţi,
consultanță în proiectarea site-urilor web,
crearea și proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web, design de
ambalaje, design de produse industriale, servicii
de art-studio, servicii de tipografie, servicii
ştiinţifice și tehnologice, precum și de cercetare
și proiectare în legătura cu acestea, proiectarea

și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului

───────

(210) M 2018 03584
(151) 30/05/2018
(732) STAY SAFE WORLDWIDE SRL,

CALEA VICTORIEI NR. 155,
BL. D1, SC. 8, ET. 6, MODUL
1, CAMERA I6;2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

staysafe

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 24.17.20;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 29.01.04

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

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

───────
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(210) M 2018 03586
(151) 30/05/2018
(732) VRANLACT S.A., CALEA

MUNTENIEI NR. 1, JUDEȚUL
VRANCEA, MUNICIPIUL FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

#Mănâncă sănătos!

(531) Clasificare Viena: 18.07.09; 24.15.21;
24.17.04; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
promovarea afacerilor.

───────

(210) M 2018 03587
(151) 30/05/2018
(732) Sorin Silion, STR. VORONEŢ

NR. 11, BL. D6, SC. 1, ET. 3, AP.
10, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

C-BIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 26.04.09; 26.02.05

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

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

7. Maşini automate de vânzare (automate de
vânzare).
9. Aparate şi instrumente de uz stiintific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distributia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2018 03588
(151) 30/05/2018
(732) Knit Tex Rom SRL, STR. DOCTOR

GHEORGHE IACOMI - 12 B, NR.
12, JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMT,
610150, NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA MIHAI
PANTILIMON , STR. ALEXANDRU
CEL BUN NR. 24, ET. II, BIROUL
3, JUDEŢUL NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, NT, ROMANIA

(540)

KNIT TEX ROM
we knit your world

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2945 C), alb

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât unelte de mână acționate manual, mașini
automate de vânzare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 03589
(151) 30/05/2018
(732) SC Afi-Star Shop SRL, STR.

PROF. IONITA ION NR. 15, JUD.
ILFOV, BURIAS, 077012, ILFOV,
ROMANIA

(540)

E'xpresiv Professional

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate cosmetice nemedicinale,
produse cosmetice, bază pentru unghii
(cosmetice), unghii false, lac de unghii, ojă de
unghii, întăritor pentru unghii, gel pentru unghii,
sclipici pentru unghii, cremă pentru unghii,
balsamuri pentru unghii, produse cosmetice
pentru unghii, vârfuri pentru unghii (cosmetice),
primer pentru unghii (cosmetice), preparate
pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
produse pentru întărirea unghiilor, abțibilduri
pentru decorarea unghiilor, lipici pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, lac de bază pentru
unghii, materiale de acoperire pentru unghii,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, produse
de îndepărtare a lacului de unghii, dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice).
8. Clești pentru unghii, pile pentru unghii,
neelectrice, foarfeci (forfecuțe) de unghii, freză
electrică pentru unghii, pile electrice de unghii,
pile de unghii pentru manichiură, pile abrazive
pentru unghii
11. Lămpi de unghii.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────
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(210) M 2018 03590
(151) 30/05/2018
(732) PROSCIUTTO COTTO S.R.L.,

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR.
1, JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)

SUSHIFUL DESCHIS LA GUST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
04.05.02; 04.05.05; 08.07.10

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

30. Sushi.
35. Servicii de comandă online (vânzare online)
în domeniu restaurantelor care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu.
39. Livrare de mâncare (transport).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de mâncare la pachet, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de restaurante washoku,
servicii de restaurante udon and soba, preparare
de mâncare japoneză destinată consumului
imediat.

───────

(210) M 2018 03591
(151) 30/05/2018
(732) DRAGOŞ CĂTĂLIN NEGREA ,

STR. PETCULESCU G. A. NR. 5,
SC. 2, ET. 2, APT. 9, JUD. CARAS-
SEVERIN, REŞIŢA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

Violette Boutique des Fleurs

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.03.16; 02.03.23; 03.13.01; 03.13.24

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

44. Servicii de aranjamente florale, servicii
de artă florală, servicii de compoziţii florale
şi servicii de grădinărit-peisagistică, servicii
de amenajare a aranjamentelor florale pentru
interiorul clădirilor, închiriere de aranjamente
florale.

───────
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(210) M 2018 03592
(151) 30/05/2018
(732) ASOCIATIA URMASILOR LUI

DUMITRU CORNILESCU, STR.
DR. SEVEREANU NR. 14, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DC Dumitru Cornilescu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.15.15; 26.11.12

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
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 03593
(151) 30/05/2018
(732) SC INSTALATOR NON STOP

SRL, BD-UL IULIU MANIU NR. 17,
BL. 21P, SC. 2, AP. 43, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INB INSTALATOR NON
STOP BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 02.09.18; 14.07.09

(591) Culori revendicate:roşu, albastru inchis,
albastru deschis, alb

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────
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(210) M 2018 03594
(151) 30/05/2018
(732) GEORGE DAN, STRADA: STR.

MITROPOLIT VARLAAM, BL. 52,
ET. 2, AP. 15, JUDET: VRANCEA,
FOCŞANI, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

MADAME La Colonelle

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.13.04; 03.13.24; 03.13.05

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

30. Miere, propolis (de uz alimentar), lăptişor
de matcă (nu de uz medical), produse apicole,
cu excepţia celor de uz medical, produse de
patiserie şi cofetărie pe bază de miere.

───────

(210) M 2018 03595
(151) 30/05/2018
(732) NORDIC PETFOOD

DISTRIBUTION S.R.L., STRADA:
CALEA VITAN, NUMAR: 240A,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

NORDIC PET FOOD
DISTRIBUTION

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.09;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
288 C); verde (Pantone 354 C)

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

31. Hrană pentru animale, hrană pentru
animalele de companie, animale vii, păsări vii,
oase comestibile pentru animale de companie,
gustări pentru animale de companie, hrană
uscată pentru animale de companie, hrană
umedă (în conservă) pentru animalele de
companie, nutreţ fortifiant pentru animale,
obiecte comestibile de mestecat pentru
animale, făină pentru animale, sare pentru
animale, aditivi (nemedicamentoşi) pentru hrana
animalelor, suplimente (nemedicamentoase)
pentru animale, alge pentru consum animal,
biscuiţi pentru animale, fân pentru hrana
animalelor, momeală vie pentru pescuit, peşti de
acvariu (vii), hrană pentru peşti, hrană pentru
peştii din acvariu, hrană pentru păsări.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/05/2018

35. Pregătire de materiale publicitare și de
comercializare pentru terți, promovarea afacerii
(publicitate), strângerea la un loc, în folosul
terților, a tuturor bunurilor menționate în clasa 31
precum și a unor bunuri destinate animalelor de
companie, cum ar fi: băuturi, produse cosmetice,
produse de îngrijire, produse de îngrijire
dentară, produse veterinare, produse de igienă,
produse de curăţat, medicamente, produse
antiparazitare, suplimente alimentare, jucării,
jocuri, ansambluri de joacă, îmbrăcăminte,
încălţăminte, lese, botniţe, zgărzi, hamuri,
perii, piepteni, cleşti, veselă pentru servirea
mesei, adăpători, litiere, produse pentru litiere,
aşternuturi igienice, terarii, acvarii, produse
şi accesorii pentru terarii şi acvarii, colivii,
produse şi accesorii pentru colivii, produse de
educaţie, produse pentru dresaj, accesorii auto,
genţi şi cuşti de transport, medalioane, perne,
pături, paturi, culcuşuri, cuşti, coşuri, cuiburi,
mobilier (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros, prin cataloage de
vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshoping, servicii de vânzare cu ridicata
a tuturor bunurilor menționate în clasa 31
precum și a unor bunuri destinate animalelor de
companie, cum ar fi: băuturi, produse cosmetice,
produse de îngrijire, produse de îngrijire
dentară, produse veterinare, produse de igienă,
produse de curăţat, medicamente, produse
antiparazitare, suplimente alimentare, jucării,
jocuri, ansambluri de joacă, îmbrăcăminte,
încălţăminte, lese, botniţe, zgărzi, hamuri,
perii, piepteni, cleşti, veselă pentru servirea
mesei, adăpători, litiere, produse pentru litiere,
aşternuturi igienice, terarii, acvarii, produse
şi accesorii pentru terarii şi acvarii, colivii,
produse şi accesorii pentru colivii, produse
de educaţie, produse pentru dresaj, accesorii
auto, genţi şi cuşti de transport, medalioane,
perne, pături, paturi, culcuşuri, cuşti, coşuri,
cuiburi, mobilier, organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
distribuirea de eșantioane, demonstrații cu
produse, managementul afacerilor în sectorul
transport livrări, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, comercializare
cu amănuntul de mărfuri pentru terți.
36. Schimb valutar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerțului, ambalarea şi depozitarea
obiectelor şi hranei destinate animalelor.

───────

(210) M 2018 03596
(151) 30/05/2018
(732) SOUTH BUSINESS S.R.L.,

STRADA: ALDEA, NUMAR: 44,
JUDET: CONSTANTA, STAȚIUNEA
JUPITER, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

CASA LEUL JUPITER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18; 26.01.15; 03.01.01; 03.01.16

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

43. Asigurarea de hrană şi băuturi (servicii de
cantine), cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 03597
(151) 30/05/2018
(732) COSMIN-ION MUŞUROI, STRADA:

GEORGE ENESCU, NUMAR:
38, BL. 6D, AP. 32, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI , RO.BU, ROMANIA

(540)
Comunitatea

Oamenilor Fericiţi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, în
special organizarea de evenimente,
ateliere, workshopuri, manifestări, simpozioane,
festivaluri, seminarii, conferinţe, cursuri, activităţi
educative si de instruire, de petrecere a timpului
liber si de divertisment, realizare de programe
de radio și televiziune, servicii de scriere pentru
bloguri, editare de texte scrise, publicare de
cărţi, reviste, ziare, periodice, cataloage, broşuri,
jurnale, comentarii, articole în domeniul de
interes, inclusiv pe internet sau on-line.
44. Servicii de terapie si de psihologie oferite
individual sau grupurilor.

───────

(210) M 2018 03598
(151) 30/05/2018
(732) COSMIN-ION MUŞUROI, STRADA:

GEORGE ENESCU, NUMAR:
38, BL. 6D, AP. 32, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)
Magazinul Vieţii

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

35. Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse naturale sau bio, prezentarea acestora
pentru vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web, magazin online sau platforme
specializate, astfel încât terţii le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
aceste produse, inclusiv online, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială şi
consultanţă pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, servicii de de import-export cu
produse de tipul celor susmenţionate, servicii
oferite de lanţuri de magazine şi magazine online
specializate.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M2018/02933, publicat în

 

Caravana Bergenbier Eu sunt 12 

data de 10.05.2018, dintr-o eroare denumirea 

mărcii a fost publicată eronat, corect fiind:  


