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Cereri Mărci publicate în 19/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01489 12/03/2018 COMPLET PROMOTION

STORE S.R.L.
CumparaMisim.ro TOTUL
PENTRU CASA TA

2 M 2018 01490 12/03/2018 COMPLET PROMOTION
STORE S.R.L.

decorami

3 M 2018 01599 12/03/2018 SC DECORATOR SRL DECORATOR

4 M 2018 01600 12/03/2018 SC DECORATOR SRL Creativiseaza color!

5 M 2018 01601 12/03/2018 M & L MASTERCONT VĂLUL MIRESEI

6 M 2018 01602 12/03/2018 PRO GRANIT TRADING MOTIVE

7 M 2018 01603 12/03/2018 BRAND EMOTION SRL DIGITALIUM UPDATING
BRANDS

8 M 2018 01604 12/03/2018 SORIN RAIA mokuru. The future. Indeed

9 M 2018 01605 12/03/2018 STAN C. ANCA MADALINA
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

aurul din flori

10 M 2018 01606 12/03/2018 S.C. DYV MARKET AGENCY
S.R.L.

Domnisoara Muratura Lasa-te
sedus de gust

11 M 2018 01607 12/03/2018 DANIEL FILIMON AIRSOFT CLUB CONSTANTA

12 M 2018 01608 12/03/2018 S.C. VIAFRUCT 2012 S.R.L. cakedecor.ro

13 M 2018 01609 12/03/2018 LIVIU VASILACHE Nonoe Travel

14 M 2018 01612 12/03/2018 ALEXANDRU VALAH INTENSE FITNESS

15 M 2018 01613 12/03/2018 IANY&IOTA SRL FRESH coffee to go & sandwich

16 M 2018 01614 12/03/2018 SOCIETATEA BERE CU MIERE
S.R.L.

Secular

17 M 2018 01615 12/03/2018 MADAMAR FOR HEALT &
BEAUTY SRL

MADAMAR oral - 1

18 M 2018 01616 12/03/2018 SC CITY RESIDENCE
CONSTRUCT SRL

CITY RESIDENCE

19 M 2018 01617 12/03/2018 ANDREI IONEL CHERMELEU
STELA ALEXANDRA
CHERMELEU
CRISTIAN BOGDAN
GHERGHESCU
GEORGIAN NIŢU
VLAD COSMIN GOLEANU

COLORS IN STEREO

20 M 2018 01618 12/03/2018 ROXANA CARLA CIUPALA TOMYM.A.E.R
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2018 01619 12/03/2018 ALEXANDRU DANIEL TRIFU MUZICĂ TÂRGOVEASCĂ

22 M 2018 01620 12/03/2018 RADU CATALIN CIRLAN RIDE ON BAND

23 M 2018 01621 12/03/2018 ASOCIATIA TEATRUL NOSTRU recul remediu cultural

24 M 2018 01622 12/03/2018 SC FIRESHOW SRL FS3

25 M 2018 01623 12/03/2018 AXTROM SRL AIRFOAM

26 M 2018 01624 12/03/2018 AXTROM SRL AIRBOLL

27 M 2018 01625 12/03/2018 AXTROM SRL AIRBUBBLE

28 M 2018 01626 12/03/2018 AXTROM SRL AIRTUBE

29 M 2018 01627 12/03/2018 SC SWEET SENSATION SRL PASTEIS DE NATA

30 M 2018 01628 12/03/2018 ILEANA MARINELA PÂRVAN
CĂTĂLIN MATEI

PASAR

31 M 2018 01629 12/03/2018 SC ONLINE ARTHITECTURE
SRL

Villa Barbizon CAMPINA

32 M 2018 01630 12/03/2018 SC ONLINE ARTHITECTURE
SRL

Villa Idilica CAMPINA

33 M 2018 01631 12/03/2018 DECIEM BEAUTY GROUP INC. DECIEM

34 M 2018 01632 12/03/2018 ADRIAN NICOLAE ŞTIRBU PARKPAY

35 M 2018 01633 12/03/2018 NATIONAL PRIMEX SRL konig kids

36 M 2018 01634 12/03/2018 RÎCEA ION PRINŢUL BROSCOI

37 M 2018 01635 12/03/2018 BORIS SINGER EduŞcoala Inspiratie în educaţie!

38 M 2018 01636 12/03/2018 DANIEL ALEXANDRESCU
ALEXANDRU ILIE

NECKFIX

39 M 2018 01637 12/03/2018 SC CITY RESIDENCE
CONSTRUCT SRL

DEVENTER RESIDENCE

40 M 2018 01638 12/03/2018 SEARCH CHEMICALS SRL HOMELUX

41 M 2018 01639 12/03/2018 DISPECERAT SPEED TAXI SRL S

42 M 2018 01640 12/03/2018 SC MEDIASCOPE SRL mediascope

43 M 2018 01641 12/03/2018 ANALISED RESEARCH SRL ACADEMIA DE ZAMBETE
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(210) M 2018 01489
(151) 12/03/2018
(732) COMPLET PROMOTION STORE

S.R.L., STR. ARH. IONESCU
GRIGORE NR. 63, CAM. 1, BL.
T73, SC. 2, ET. 4, AP. 42, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CumparaMisim.ro TOTUL
PENTRU CASA TA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 07.01.24

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

clase:
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 01490
(151) 12/03/2018
(732) COMPLET PROMOTION STORE

S.R.L., STR. ARH. IONESCU
GRIGORE NR. 63, CAM. 1, BL.
T73, SC. 2, ET. 4, AP. 42, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

decorami

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 05.05.20; 05.05.21

(591) Culori revendicate:negru, alb, roz
închis, roz deschis, portocaliu închis,
portocaliu deschis, galben, verde
închis, verde deschis, grena

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

24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 01599
(151) 12/03/2018
(732) SC DECORATOR SRL, STR. MICA

NR. 13-21, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DECORATOR

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

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01600
(151) 12/03/2018
(732) SC DECORATOR SRL, STR. MICA

NR. 13-21, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Creativiseaza color!

(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 şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01601
(151) 12/03/2018
(732) M & L MASTERCONT, STR.

RĂCHIŢELE NR. 140, JUDEŢUL
CLUJ, RĂCHIŢELE, 407384, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25, BL. C1, AP.
5, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593

(540)
VĂLUL MIRESEI

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

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

───────

(210) M 2018 01602
(151) 12/03/2018
(732) PRO GRANIT TRADING, STR.

LUPULUI NR. 1, JUDEŢUL
HARGHITA, CRISTURU
SECUIESC, 535400, HARGHITA,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25, BL. C1, AP.
5, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593

(540)
MOTIVE

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

8. Scule de mână respectiv burghie pentru
maşini de găurit acţionate manual, pile, răspile,
chei fixe, chei franceze, chei mops, foarfeci,
scule de mână pentru amenajari interioare
şi exterioare respectiv mistrie, daltă, driscă,
pistol injectare silicon, şpaclu cuţite diverse,
mixere pentru mortar, dispozitive de tăiat,
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benzi cu caracter utilitar pentru operaţii de
menajare, pietre de ascuţit, distanţiere, unelte
şi instrumente de mână acţionate manual
( cleşti, fierăstraie, şurubelniţe, ciocane, chei
fixe, combinate sau reglabile), maşini de găurit,
rindele, fierastraie, topoare, discuri abrasive de
şlefuire, unelte agricole cum ar fi furci, lopeţi,
şape şi târnăcoape, scule de grădinărit (foarfeci
de grădinărit, lopeţi, furci, şape, târnăcoape),
cricuri.
9. Rulete de măsurat, nivele (indicator de nivel).
16. Trafaleţi, pensule de zidărie.
20. Truse de scule, nemetalice, goale.
21. Găleţi, perii, mănuşă de grădinărit, bidinele.

───────

(210) M 2018 01603
(151) 12/03/2018
(732) BRAND EMOTION SRL, STR.

EMANOIL PORUMBARU NR. 25A,
ET. 4A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DIGITALIUM
UPDATING BRANDS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.21; 24.17.02

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

clase:
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,

optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
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.
24. Tesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.
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 01604
(151) 12/03/2018
(732) SORIN RAIA, ŞOS. COLENTINA

NR. 2, BL. 4, SC. B, ET. 2, AP.
53, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

mokuru. The future. Indeed

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
06.01.04; 27.05.24; 26.03.23

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, materiale plastice
extrudate, materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 01605
(151) 12/03/2018
(732) STAN C. ANCA MADALINA

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. TINERIMII NR. 1A, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

aurul din flori

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.16; 19.03.01; 05.05.04

(591) Culori revendicate:galben, amro, auriu,
portocaliu

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

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

───────
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(210) M 2018 01606
(151) 12/03/2018
(732) S.C. DYV MARKET AGENCY

S.R.L., COMUNA SLOBOZIA
MOARA, SAT SLOBOZIA MOARA,
NR. 429, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
SLOBOZIA MOARA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

Domnisoara Muratura
Lasa-te sedus de gust

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 02.03.01

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01607
(151) 12/03/2018
(732) DANIEL FILIMON, ALEEA

CRINULUI BL.D1, SC. B, ET. 1,
AP. 28, JUDEŢUL CONSTANŢA, ,
EFORIE NORD, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

AIRSOFT CLUB CONSTANTA

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 24.01.09; 24.07.23; 03.09.02;
03.09.24; 01.01.04

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

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

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

───────
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(210) M 2018 01608
(151) 12/03/2018
(732) S.C. VIAFRUCT 2012 S.R.L.,

STR. EROILOR NR. 92, ET. 2, AP.
12, SAT FLOREŞTI, COMUNA
FLOREŞTI, JUDEŢUL CLUJ,
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

cakedecor.ro

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

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

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

───────

(210) M 2018 01609
(151) 12/03/2018
(732) LIVIU VASILACHE, INTRAREA

ZORELELOR NR. 3, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Nonoe Travel

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2018 01612
(151) 12/03/2018
(732) ALEXANDRU VALAH, ŞOS.

CHITILEI NR. 78, AP. 20, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, STR. CALEA
RAHOVEI, NR. 217, BL. 12, SC. 2,
AP. 60, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INTENSE FITNESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.25

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

35. Publicitate, inclusiv publicitate online în
reţelele informatice referitoare la clasa 41,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale şi sportive, furnizarea facilităţilor
sportive, susţinerea antrenamentelor /
programelor de fitness, antrenament / program
de fitness, servicii ale instructorilor personali de
antrenament de fitness.

───────
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(210) M 2018 01613
(151) 12/03/2018
(732) IANY&IOTA SRL, STR. DRUMUL

VIILOR NR. 28, BL. T8, SC. 3,
ET. 3, AP. 53, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

FRESH coffee to
go & sandwich

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 11.03.02; 01.15.11

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01614
(151) 12/03/2018
(732) SOCIETATEA BERE CU MIERE

S.R.L., STR. SIMION BARNUTIU
NR. 73, JUDEŢUL ALBA, BLAJ,
ALBA, ROMANIA

(540)

Secular

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1235 C), negru, alb

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2018 01615
(151) 12/03/2018
(732) MADAMAR FOR HEALT &

BEAUTY SRL, SOS. MIHAI BRAVU
NR. 510A, PARTER, BIROUL
1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MADAMAR oral - 1

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.

───────

(210) M 2018 01616
(151) 12/03/2018
(732) SC CITY RESIDENCE

CONSTRUCT SRL, STR.
DISTRIBUŢIEI NR. 1B, BL. 2, SC.
A, AP. 1, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)
CITY RESIDENCE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.

───────
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(210) M 2018 01617
(151) 12/03/2018
(732) ANDREI IONEL CHERMELEU,

STR. GRUIUL ARGEŞULUI NR.
3, BL. 31B, SC. 2, AP. 29, ET.
4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
STELA ALEXANDRA
CHERMELEU, STR. GRUIUL
ARGEŞULUI NR. 3, BL. 31B,
SC. 2, AP. 29, ET. 4, SECTOR
3 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CRISTIAN BOGDAN
GHERGHESCU, STR.
CĂLUGĂRENI NR. 22, AP. 39,
BL. U2, SC. 3, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA
GEORGIAN NIŢU, STR. MIHAIL
SADOVEANU NR. 6, BL. A6, SC. 2,
AP. 23, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA
VLAD COSMIN GOLEANU, STR.
MIRCEA CEL BATRAN NR. 49,
BL. RM, SC. B, AP. 39, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

COLORS IN STEREO

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.03.15; 16.01.16

(591) Culori revendicate:fucsia, alb, negru,
gri, turqoise

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau

pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 01618
(151) 12/03/2018
(732) ROXANA CARLA CIUPALA,

STR. PUTNA NR. 5A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900377, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TOMYM.A.E.R

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 27.05.15; 24.17.02

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
110C); roşu (Pantone 199C)

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

14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipretioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnasament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2018 01619
(151) 12/03/2018
(732) ALEXANDRU DANIEL TRIFU,

STR. VÂNĂTORULUI NR. 6A,
JUDEŢUL IALOMIŢA, MILOŞEŞTI,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)
MUZICĂ TÂRGOVEASCĂ

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

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

───────

(210) M 2018 01620
(151) 12/03/2018
(732) RADU CATALIN CIRLAN, STR.

DRUMUL LUPTATORILOR
ANTIFASCISTI NR. 32, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RIDE ON BAND

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

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

───────

(210) M 2018 01621
(151) 12/03/2018
(732) ASOCIATIA TEATRUL NOSTRU,

STR. MARTIR REMUS TASALA
NR. 1, SC. B, AP. 6, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

recul remediu cultural

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.01.12

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01622
(151) 12/03/2018
(732) SC FIRESHOW SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 6, JUDEŢUL
TIMIŞ, SACALAZ, 307370, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
FS3

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

13. Focuri de artificii.
───────
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(210) M 2018 01623
(151) 12/03/2018
(732) AXTROM SRL, CALEA BORSULUI

NR. 35, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)
AIRFOAM

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
impachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, materiale plastice şi raşini
extrudate destinate utilizării în producţie,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal.

───────

(210) M 2018 01624
(151) 12/03/2018
(732) AXTROM SRL, CALEA BORSULUI

NR. 35, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)
AIRBOLL

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, materiale plastice şi raşini
extrudate destinate utilizării în producţie,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal.

───────

(210) M 2018 01625
(151) 12/03/2018
(732) AXTROM SRL, CALEA BORSULUI

NR. 35, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)
AIRBUBBLE

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, materiale plastice şi raşini
extrudate destinate utilizării în producţie,
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal.

───────

(210) M 2018 01626
(151) 12/03/2018
(732) AXTROM SRL, CALEA BORSULUI

NR. 35, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

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

17. Tuburi flexibile pentru izolare.
───────

(210) M 2018 01627
(151) 12/03/2018
(732) SC SWEET SENSATION SRL ,

STR. SERG. NICOLAE FLORESCU
NR. 47, SECTOR 4, BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PASTEIS DE NATA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.25; 25.07.22; 08.01.16

(591) Culori revendicate:auriu-Pantone
1012C, albastru-Pantone 3025, alb

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 01628
(151) 12/03/2018
(732) ILEANA MARINELA PÂRVAN ,

ŞOS. FUNDENI NR. 2, BL. 11B,
SC. A, ET. 7, AP. 27, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CĂTĂLIN MATEI, ŞOS. FUNDENI
NR. 2, BL. 11B, SC. A, ET. 7, AP.
27, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

PASAR

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

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

───────
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(210) M 2018 01629
(151) 12/03/2018
(732) SC ONLINE ARTHITECTURE SRL,

BD. GRAL. GH. MAGHERU NR.
27, SC. A, ET. 4, AP. 31, BIROUL
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Villa Barbizon CAMPINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19; 07.01.10; 07.01.12; 07.01.25

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2018 01630
(151) 12/03/2018
(732) SC ONLINE ARTHITECTURE SRL,

BD. GRAL. GH. MAGHERU NR.
27, SC. A, ET. 4, AP. 31, BIROUL
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Villa Idilica CAMPINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19; 07.01.10; 07.01.12; 07.01.25

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2018 01631
(151) 12/03/2018
(732) DECIEM BEAUTY GROUP INC.,

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

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

(540)
DECIEM

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

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

───────

(210) M 2018 01632
(151) 12/03/2018
(732) ADRIAN NICOLAE ŞTIRBU, STR.

EMIL RACOVIŢĂ NR. 70, BL. 1, SC.
1, AP. 6, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PARKPAY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.18

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

clase:
7. Maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
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.

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 01633
(151) 12/03/2018
(732) NATIONAL PRIMEX SRL, STR.

G-RAL ŞTEFAN BURILEANU
NR. 5, BL. 20A, SC. A, ET. P,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3,
BL.17, SC.2, AP.27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040011

(540)

konig kids

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 07.01.01; 07.01.06; 07.01.24

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, portocaliu, mov, bleu

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

12. Carucioare pentru copii, biciclete pentru
copii, carucioare pentru copii, carucioare pliabile
pentru copii, carucioare mici pentru transportul
copiilor, scaune auto portabile pentru copii,
coşuri pentru carucioare de copii, prelate
de carucioare pentru copii, acoperiş protector
pentru cărucioare de copii, amortizoare de
cauciuc pentru cărucioare de copii, capote
şi huse pentru cărucioare de copii, hamuri
pentru cărucioare de copii, hamuri folosite la
cărucioarele de copii, scaune înălţătoare pentru
copii, pentru vehicule, scaune pentru copii
folosite în vehicule, perne pentru copii pentru
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scaunele vehiculelor, scaune auto de siguranţă
pentru copii, cadre pentru sustinerea copiilor
în vehicule, centuri de siguranţă pentru copii,
pentru vehicule, hamuri de siguranţă pentru
copii, pentru maşina, scaune de siguranţă pentru
copii (pentru vehicule), scaune de siguranţă
pentru copii pentru automobile, scaune pentru
transportul copiilor folosite în vehicule, centuri de
siguranţă pentru copii pentru utilizare în vehicule,
elemente de securizare pentru copii pentru
scaunele de vehicule, hamuri de siguranţă
pentru copii, pentru scaune de vehicule, scaune
de siguranţă pentru bebeluşi şi copii pentru
vehicule, dispozitive de securizare pentru copii
utilizate pentru scaunele de vehicule, hamuri de
siguranţă pentru scaune auto speciale pentru
copii (pentru vehicule), scaune de siguranţă
adaptate pentru a fi utilizate de copii în vehicule,
scaune auto pentru copii, genţi adaptate pentru
carucioare de copii, scaune pentru copii adaptate
pentru biciclete, husă de scaun auto pentru copii,
genţi adaptate pentru cărucioare sport de copii,
plase contra ţânţarilor adaptate la cărucioare
pentru copii, saci pentru picioare adaptaţi pentru
cărucioare de copii, biciclete, biciclete pliabile,
biciclete pentru copii, claxoane pentru biciclete,
sonerii metalice pentru biciclete, genţi speciale
pentru triciclete, rastele pentru biciclete sau
triciclete.
20. Paturi pentru copii, balansoare pentru
copii, coşuri pentru copii, patuţuri pentru
copii, patuţuri de voiaj pentru copii, saltele
pentru copii, utilizate pentru dormit, perne
de susţinere pentru scaunele de copii, pături
pentru copii confecţionate din pânză sub formă
unui sac, protecţii antilovire pentru pătuţuri de
copii, altele decât lenjeriile de pat, perne de
susţinere folosite la scaunele de siguranţă de
maşina pentru copii, premergătoare pentru copii,
premergătoare pentru bebeluşi, covoraşe pentru
ţarcuri de bebeluşi, balansoare pentru copii,
balansoare, închizători de siguranţă rezistente la
acţiunea copiilor (nemetalice) pentru recipiente,
închizători de siguranţă rezistente la actiunea
copiilor (nemetalice) pentru sticle.
21. Căzi de baie gonflabile pentru bebeluşi, căzi
de baie pentru bebeluşi, căzi de plastic pentru
copii, cădiţe pentru bebeluşi, cădiţe portabile
pentru nou născuţi, dozatoare pentru preparate
destinate îngrijirii corpului, oliţe pentru copii, căni
speciale cu muştiuc pentru hrănirea copiilor.
28. Balansoare (echipamente pentru teren de
joacă), balansoare (echipamente pentru spaţii de
joacă), jucării pentru copii, jucării pentru copii
mici, costume de carnaval pentru copii, căsuţe
de jucărie pentru copii, jucării pentru cărucioare
de copii, triciclete pentru copii mici (jucării), jocuri

electronice educative pentru copii, vehicule
de jucărie pentru copii, mese multifuncţionale
pentru copii (jucării), structuri de joacă pentru
copii, mingi de cauciuc pentru copii (punch ball),
vehicule cu patru roţi pentru copii (jucării), saltele
de joc cu jucării pentru copii mici, covoraşe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
premergătoare de jucarie, covoraşe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), covoraşe
de joacă destinate utilizării cu maşini de jucarie
(jucării), triciclete (articole de joacă), triciclete
pentru copii mici (jucării), jucării de pluş, jucării
de pluş umplute cu boabe, jucării de plus cu
păturică de consolare, castele gonflabile pentru
copii, echipament pentru locuri de joacă pentru
copii, tobogane pentru căţărat (aparate de joacă
pentru copii), căsuţe de jucărie pentru copii,
costume de carnaval pentru copiii, vehicule
de jucărie pentru copii, structuri de căţărat
pentru terenuri de joacă pentru copii, mese
multifuncţionale pentru copii (jucării), jucării-
centru de activităţi pentru copii.

───────

(210) M 2018 01634
(151) 12/03/2018
(732) RÎCEA ION, BD. DIMITRIE

CANTEMIR NR. 5, BL. 6, SC.
B, ET. 7, AP. 70, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PRINŢUL BROSCOI

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 01635
(151) 12/03/2018
(732) BORIS SINGER, STR. GEN.

NICOLAE C. DONA NR. 16,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, 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)

EduŞcoala Inspiratie
în educaţie!

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 20.07.01; 09.07.22

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

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

38. Servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri pe internet și pe alte
suporturi media, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri de internet,
servicii de portaluri de telecomunicații,
comunicare prin bloguri online, comunicare prin
mijloace electronice, servicii de comunicare
mobilă.
41. Educație, servicii școlare (educaţie,
instruire), cursuri școlare legate de sprijinul
educaţional, publicare de manuale școlare,
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară, teste educative (servicii de educaţie),
publicare de materiale educative, publicare de
cărți educative, publicare de texte educative,
elaborare (redactare) de manuale educative,
servicii educative și de instruire, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, furnizare
de informații și știri online în domeniul formării
profesionale, servicii de bibliotecă online, și
anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, publicare

de reviste electronice, publicare multimedia a
revistelor, publicare de cărți și reviste, publicare
de reviste pe internet, servicii de publicare de
reviste, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de consiliere în materie de
educație, servicii educaționale de furnizare a
cursurilor de educație, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, organizare de
examinări și teste în domeniul educației.

───────

(210) M 2018 01636
(151) 12/03/2018
(732) DANIEL ALEXANDRESCU, STR.

ALEEA BARAJUL ROVINARI
NR. 1B, BL. M7C, SC. B, AP.
37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ALEXANDRU ILIE, STR. ILEANA
COSÂNZEANA NR. 5, BL. S36,
SC. 2, ET. 1, AP. 31, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NECKFIX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 27.05.11; 26.02.07; 26.02.08

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

10. Guler cervical gonflabil, aparate de tractat
pentru uz medical, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz
veterinar, membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.

───────
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(210) M 2018 01637
(151) 12/03/2018
(732) SC CITY RESIDENCE

CONSTRUCT SRL, STR.
DISTRIBUŢIEI NR. 1B, BL. 2, SC.
A, AP. 1, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)

DEVENTER RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 07.01.24; 26.11.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
376C), albastru (Pantone 532C)

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

35. Publicitate, administrație comercială.
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 01638
(151) 12/03/2018
(732) SEARCH CHEMICALS SRL, B-

DUL AUREL VLAICU NR.125, ETAJ
2, CONSTANŢA, ROMANIA

(540)

HOMELUX

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:gri, mov

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 01639
(151) 12/03/2018
(732) DISPECERAT SPEED TAXI

SRL, STR. OINEI NR. 43,
PARTER, CAMERA 2, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

S

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21

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

38. Telecomunicații, sevicii de dispecerat taxi.
39. Transport, organizarea de călătorii, transport
de persoane cu taxiuri.

───────

(210) M 2018 01640
(151) 12/03/2018
(732) SC MEDIASCOPE SRL, STR.

MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 57,
BL.MV2, SC. C, AP. 68, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900658, ROMANIA

(540)

mediascope

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.21

(591) Culori revendicate:roz inchis, visiniu,
mov, albastru inchis, negru

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

42. Servicii de design grafic pentru calculator,
creare și design de indexuri de informații
bazate pe site-uri web pentru alte persoane
(servicii de tehnologia informației), servicii de
artă grafică și design, întocmire de rapoarte cu
privire la design de artă grafică, consultanță în
domeniul calculatoarelor, servicii de consultanță
în domeniul calculatoarelor și al tehnologiei
informației, desen industrial asistat de calculator,
proiectarea sistemelor informatice, dezvoltare
de sisteme informatice, proiectarea specificațiilor
sistemelor informatice, consultanță în materie
de sisteme informatice, consultanță în materie
de programare pe calculator, proiectare și
dezvoltare de sisteme informatice, servicii
de monitorizare a sistemelor informatice,
programare
pentru calculatoare, programare de pagini
web, programare de pagini web personalizate,
consultanță tehnică privind programarea
calculatoarelor, proiectare, creare și programare
de pagini web, servicii de consultanță privind
programarea pe calculator, programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
închirierea serverelor web, administrare de
servere, administrare de servere pentru poștă
electronică, administrare de servere de la
distanță, închiriere de spațiu de memorie pe
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servere pentru găzduirea de buletine informative
electronice, crearea și întreținerea siturilor web
pentru terți.

───────

(210) M 2018 01641
(151) 12/03/2018
(732) ANALISED RESEARCH SRL, STR.

AUREL VLAICU NR. 313, AP. 02,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, BDUL. CAROL I, NR. 4,
CLĂDIREA HABITAT, CORP A,
ET. 1, CAM. 107, JUD. IAŞI, IAŞI ,
RO.IA, ROMANIA

(540)
ACADEMIA DE ZAMBETE

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

44. Servicii medicale.
───────


