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Cereri Mărci publicate în 08/02/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 00457 01/02/2018 Grimm's GmbH GRIMM'S Rainbow / curcubeu

spiel und Holz Design

2 M 2018 00503 01/02/2018 WAINER PROFESSIONAL
TOOLS SRL-D

Möller Germany

3 M 2018 00597 01/02/2018 DRIVERIZON SAIODA S.R.L. saioda

4 M 2018 00598 01/02/2018 DRIVERIZON SAIODA S.R.L. SAIODA

5 M 2018 00613 01/02/2018 Nicolae Calin Bulac Theotokos

6 M 2018 00614 01/02/2018 S.C. ACOPERIŞURI METALICE
S.R.L.

MIHU

7 M 2018 00615 01/02/2018 S.C. VANDROM TRUST S.R.L. 52 Structiva GROUP 07 A-F

8 M 2018 00616 01/02/2018 MARINICĂ NICULAE
Alexandru Marinică

AMORSAREA SOLIDARITATII
SOCIALE A.S.S. prin: ''FONDUL
SUVERAN''

9 M 2018 00617 01/02/2018 SC TOFLO SRL CLUB MAGIC

10 M 2018 00618 01/02/2018 RADU EUGEN ŢUŢUIANU green stripe

11 M 2018 00620 01/02/2018 REBAK INGREDIENTS SRL granola-la

12 M 2018 00622 01/02/2018 R2D2 SMART IT Broadbandly Thinking

13 M 2018 00623 01/02/2018 VIRTUAL PSYLINE SRL Univrse

14 M 2018 00624 01/02/2018 TUDOR TCACIUC Dr.Green

15 M 2018 00625 01/02/2018 HAIR EXTENSIONS CSSA
S.R.L.

MegaVolum

16 M 2018 00626 01/02/2018 CONSTANTIN ADRIAN ŢÎRLOIU Monitorul Psihologiei

17 M 2018 00627 01/02/2018 ASOCIATIA CRESTINA INIMA
SI SUFLET PENTRU BATRANI

Batraneti Fericite

18 M 2018 00628 01/02/2018 CLAUDIU MARIUS
MANOLACHE

WWW.IDEALDECOR.RO

19 M 2018 00629 01/02/2018 SC ALBERTO STELIANI SRL Savor desertul tău preferat

20 M 2018 00630 01/02/2018 IONEL POPESCU MILLA NOVA, Un taram fermecat
unde se contureaza vise

21 M 2018 00631 01/02/2018 CJ CHEILJEDANG
CORPORATION

CHEILJEDANG

22 M 2018 00632 01/02/2018 MARINA-LUMINITA MILITARU medical vocabulary AUDIO En-
Ro

23 M 2018 00633 01/02/2018 SC ADEVARUL HOLDING SRL BRIFIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 00634 01/02/2018 British American Tobacco

(Brands) Limited

25 M 2018 00635 01/02/2018 British American Tobacco
(Brands) Limited

FROM LEAF TO LIQUID

26 M 2018 00636 01/02/2018 British American Tobacco
(Brands) Limited

TOBACCO LEAF EXTRACT

27 M 2018 00637 01/02/2018 ŞTEFANIA LĂCRĂMIOARA
BOCIU

Star Glass

28 M 2018 00638 01/02/2018 SMART CONCEPT CONSULT
SRL

Mr. 5

29 M 2018 00639 01/02/2018 SC AZUR SA AZUR VOPSEŞTE
ROMÂNEŞTE!

30 M 2018 00640 01/02/2018 AMD DIGITAL GRUP SRL Hartie Raster

31 M 2018 00641 01/02/2018 SC CONFIDANT SERVICE SRL CM VINURI DE CURSĂ LUNGĂ

32 M 2018 00642 01/02/2018 AMD DIGITAL GRUP SRL Hartie Cristal

33 M 2018 00644 01/02/2018 PURE' SSENSE COSMETICS
S.R.L.

Codru

34 M 2018 00645 01/02/2018 SC INFOFARM S & I SRL BACITRADERM

35 M 2018 00647 01/02/2018 EXPERT CLEAN COM S.R.L. Expert Clean Specialişti în
spălătorii auto

36 M 2018 00648 01/02/2018 EXPERT CLEAN COM S.R.L. Fabrica de Spalatorii Auto Expert
Clean Specialişti în spălătorii
auto
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(210) M 2018 00457
(151) 01/02/2018
(732) Grimm's GmbH, OSTRING,

D-73269, HOCHDORF, GERMANIA
(540)

GRIMM'S Rainbow / curcubeu
spiel und Holz Design

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.01

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, verde, albastru, violet

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

28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă, articole
de gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate pentru jocuri
video.

───────

(210) M 2018 00503
(151) 01/02/2018
(732) WAINER PROFESSIONAL

TOOLS SRL-D, STR. RADU
CALOMFIRESCU NR. 5, CAMERA
2, JUDEŢUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100176, ROMANIA

(540)

Möller Germany

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
incubatoare pentru ouă, maşini automate de
vînzare, cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre), unelte
agricole altele decît cele acţionate manual
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00597
(151) 01/02/2018
(732) DRIVERIZON SAIODA S.R.L.,

BD. LIBERTĂŢII, BL. A3, SC. A2,
JUD. DÂMBOVIŢA, ŢÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

saioda

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 26.01.06;
26.02.05; 26.02.07; 26.02.12; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:orange, turcoaz, roz,
verde, alb, albastru, mov

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

9. Software pentru computere (program),
software şi aplicaţii pentru aplicaţii mobile
(program), software utilitar (program).
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

───────
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(210) M 2018 00598
(151) 01/02/2018
(732) DRIVERIZON SAIODA S.R.L.,

BD. LIBERTĂŢII, BL. A3, SC. A2,
JUD. DÂMBOVIŢA, ŢÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

SAIODA

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.19; 26.02.05; 26.02.07;
26.02.12; 26.01.06

(591) Culori revendicate:orange, turcoaz,
bleumarin, fuxia, verde marin

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

9. Software pentru computere (program),
software pentru aplicaţii mobile (program),
software utilitar (program).
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

───────

(210) M 2018 00613
(151) 01/02/2018
(732) Nicolae Calin Bulac, STR.

FERDINAND I NR. 26, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, 510114, ALBA,
ROMANIA

(540)

Theotokos

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 04.01.03; 02.03.22; 02.03.30

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

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

───────

(210) M 2018 00614
(151) 01/02/2018
(732) S.C. ACOPERIŞURI METALICE

S.R.L., STR. SALISTEI NR. 156,
JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
MIHU

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

6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
seifuri, minereuri. (Solicităm protecţie pentru
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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 00615
(151) 01/02/2018
(732) S.C. VANDROM TRUST S.R.L.,

STR. VASILE ALECSANDRI NR.
41, JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

52 Structiva GROUP 07 A-F

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11; 29.01.12

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

clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal) (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, os
neprelucrat sau semi-prelucrat, corn, fildeş, os
de balenă sau sidef, scoici, spumă de mare,

chihlimbar galben. (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).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
40. Prelucrarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00616
(151) 01/02/2018
(732) MARINICĂ NICULAE, STR.

PRELUCA TĂTARILOR NR. 25,
JUD. MARAMUREŞ, BORŞA,
435200, ROMANIA
Alexandru Marinică, STR.
PRELUCA TĂTARILOR NR. 25,
JUD. MARAMUREŞ , BORŞA ,
435200 , MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

AMORSAREA SOLIDARITATII
SOCIALE A.S.S. prin:
''FONDUL SUVERAN''
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(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 05.03.06;
27.05.01; 27.05.02; 27.01.12

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

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

41. Instruirea grupurilor umane din comunităţi
prin servicii personale şi sociale oferite de terţi,
destinate să satisfacă nevoile de dezvoltare
socio-economică a persoanelor fizice.
42. Servicii de cercetare aplicativă în domeniul
creării de locuri de muncă tradiţionale şi
alternative pentru susţinerea statului în creşterea
numărului de contribuitori la bugetul de stat.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de terţi, destinate să satisfacă nevoile
de dezvoltare socio-economică a persoanelor
fizice.

───────

(210) M 2018 00617
(151) 01/02/2018
(732) SC TOFLO SRL, STR.

LAZARESCU NR. 7, JUD.
MARAMUREŞ, MOCIRA, 437228,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CLUB MAGIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.12; 02.09.14; 01.01.05;
01.07.06; 01.15.23

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

41. Divertisment.
───────

(210) M 2018 00618
(151) 01/02/2018
(732) RADU EUGEN ŢUŢUIANU, STR.

EMIL RACOVIŢĂ NR. 19, BL. A1,
SC. A, ET. 2, AP. 12, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

green stripe

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.16; 26.11.09

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

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

───────

(210) M 2018 00620
(151) 01/02/2018
(732) REBAK INGREDIENTS SRL, STR.

PRINCIPALĂ C, NR. 245, JUD.
CLUJ, JUCUL DE MIJLOC, 407353,
CLUJ, ROMANIA

(540)
granola-la

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, alune, nuci.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
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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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod.

───────

(210) M 2018 00622
(151) 01/02/2018
(732) R2D2 SMART IT, STR. BD

TOMIS NR. 314, BL. LT5A,
SC.A, ET. 1, AP. 3, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900412, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Broadbandly Thinking

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 00623
(151) 01/02/2018
(732) VIRTUAL PSYLINE SRL, STR.

COL. ION ALEXANDRESCU NR.
6, PARTER, JUDEŢUL ARGEŞ,
CÂMPULUNG, 115100, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

Univrse

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.12; 16.03.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, dvd-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre
artificiale, ochi şi dinţi, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice şi de
asistenţă adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
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pentru alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive
şi articole pentru activitatea sexuală.
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,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnasament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.
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.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 00624
(151) 01/02/2018
(732) TUDOR TCACIUC, STR. DIMITRIE

ONCIUL NR. 10, BL. 1A, SC. A, ET.
2, APT. 6, JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)

Dr.Green

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 02.09.01; 05.01.05; 05.01.16

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

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, comerţ online şi off
line.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2018 00625
(151) 01/02/2018
(732) HAIR EXTENSIONS CSSA

S.R.L., STR. ALEEA CARPAŢI
NR. 41, SC. E, AP. 91, JUDEŢUL
MUREŞ, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
MegaVolum

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

26. Extensii de păr, păr fals, sisteme de prindere
pentru extensii, plase pentru păr, ornamente
pentru păr, ace pentru păr, păr împletit, meşe de
păr, păr uman.

───────

(210) M 2018 00626
(151) 01/02/2018
(732) CONSTANTIN ADRIAN ŢÎRLOIU,

STR. BOIER JITARU NR. 12,
SAT JITARU , JUDEŢUL OLT,
SCORNICEŞTI, OLT, ROMANIA

(540)
Monitorul Psihologiei

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
revisă de specialitate în domeniu (tipărituri).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de publicare
şi distribuire de lucrări în domeniu cu scop
publicitar, servicii de editare de lucrări în
domeniu.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de publicare,
editare, servicii de editare de cărţi în domeniul

psihologiei şi expertizei psihologice, organizare
de cursuri de formare profesională continuă
şi complementară, respectiv conferinţe, work-
shop, lucrări şi laboratoare de cercetare
experimentală, aplicaţii practice, simpozioane,
manifestări, cu caracter ştiinţific şi profesional în
domeniul psihologiei şi expertizei psihologice.
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, servicii de
cercetare - dezvoltare în domeniul psihologiei
şi expertizei psihologice, implementarea
de proiecte de dezvoltare în domeniul
psihologiei, cercetare experimentală, aplicaţii
practice privind cercetarea, găzduire/redactare/
proiectare/menţinere/întreţinere de site.

───────

(210) M 2018 00627
(151) 01/02/2018
(732) ASOCIATIA CRESTINA INIMA SI

SUFLET PENTRU BATRANI, BD-
UL PIPERA NR. 1H, VILA M06,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

Batraneti Fericite

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 02.09.01; 02.09.15; 02.09.14

(591) Culori revendicate:negru, roşu, vişiniu,
galben

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

43. Servicii oferite de cantine, cazare
temporară, cămine pentru bătrâni.
44. Servicii de asistenţă medicală.

───────
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(210) M 2018 00628
(151) 01/02/2018
(732) CLAUDIU MARIUS MANOLACHE,

STR. SLT. ALEXANDRU
BORNEANU NR. 7, AP. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
WWW.IDEALDECOR.RO

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

38. Telecomunicaţii.
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 00629
(151) 01/02/2018
(732) SC ALBERTO STELIANI SRL,

STR. FRANCESCO GRISELINI NR.
1, AP. 3, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

(540)

Savor desertul tău preferat

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

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

───────

(210) M 2018 00630
(151) 01/02/2018
(732) IONEL POPESCU, STR. VINTILĂ

MIHĂILESCU NR. 3, BL. 59,
SC. 1, ET. 5, AP. 36, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)
MILLA NOVA, Un

taram fermecat unde
se contureaza vise

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi,
inclusiv îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii
pentru mirese, (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi cu
ridicata în cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, publicitate on-
line într-o reţea computerizată, servicii de import-
export.

───────

(210) M 2018 00631
(151) 01/02/2018
(732) CJ CHEILJEDANG

CORPORATION, CJ
CHEILJEDANG CENTER, 330,
DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL,
REPUBLIC OF KOREA, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

31. Hrană pentru animale, grăunțe (cereale),
legume proaspete, fructe proaspete, substanțe
alimentare și nutrețuri fortifiante pentru animale,
aditivi nutriționali pentru hrana animalelor pentru
scopuri nemedicinale, arome pentru hrana
animalelor, șeptel, gustări pentru animale de
companie sub formă de batoane de ros
cmestibile, litiere pentru animale, trestie de
zahăr.

───────

(210) M 2018 00632
(151) 01/02/2018
(732) MARINA-LUMINITA MILITARU,

STR. VALEA IALOMITEI NR.
2A, BL. 417D, SC. A, ET. 7, AP.
31, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

medical vocabulary
AUDIO En-Ro

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2018 00633
(151) 01/02/2018
(732) SC ADEVARUL HOLDING SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZĂ
NR. 21, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL.
P14A, SC. 1, AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050684

(540)
BRIFIA

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2018 00634
(151) 01/02/2018
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, *, MAREA
BRITANIE

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.05;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
166C), gri (Pantone 764C)

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigări/
ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete, dispozitive
de buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,
maşini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, ţigări/ţigarete electronice,
lichide pentru ţigări/ţigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite, dispozitive
şi piese pentru dispozitive pentru încălzirea
tutunului şi a înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării.

───────

(210) M 2018 00635
(151) 01/02/2018
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, *, MAREA
BRITANIE

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

(540)
FROM LEAF TO LIQUID

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigări/
ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete, dispozitive
de buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,
maşini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, ţigări/ţigarete electronice,
lichide pentru ţigări/ţigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite, dispozitive
şi piese pentru dispozitive pentru încălzirea
tutunului şi a înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării.

───────
(210) M 2018 00636
(151) 01/02/2018
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, *, MAREA
BRITANIE

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

(540)

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu

Prioritate invocată: nr.31988/10.08.2017, Andorra, stare acceptată 

TOBACCO LEAF EXTRACT

Prioritate invocată: nr.31979/08.08.2017, Andorra, stare acceptată

Prioritate invocată: nr.31978/08.08.2017, Andorra, stare acceptată
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pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigări/
ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete, dispozitive
de buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,
maşini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, ţigări/ţigarete electronice,
lichide pentru ţigări/ţigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite, dispozitive
şi piese pentru dispozitive pentru încălzirea
tutunului şi a înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării.

───────

(210) M 2018 00637
(151) 01/02/2018
(732) ŞTEFANIA LĂCRĂMIOARA

BOCIU, STR. FĂUREI NR. 5,
BL. C9, SC. C, AP. 82, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

Star Glass

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 07.01.01;
26.02.07; 27.05.01; 27.05.02

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import

-export, regruparea în avantajul terţilor a
produselor solicitate în clasa 21 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site- urilor web, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin inermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 00638
(151) 01/02/2018
(732) SMART CONCEPT CONSULT

SRL, STR. CÂMPULUI NR. 3,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, RAZVAD,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#096A09), alb, negru

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

7. Râșnițe de cafea, cu excepția celor manuale.

Mr. 5

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 09.03.13;
09.03.25; 11.03.02; 09.07.09; 27.05.01;
27.05.02
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11. Mașini de cafea espresso.
16. Pungi de hârtie, pungi pentru sandvișuri
(hârtie), pungi de hârtie pentru ambalat, pungi
din hârtie pentru alimente.
20. Măsuțe de ceai, capsule goale pentru cafea,
din plastic.
21. Ceainice, strecurători de ceai, cutii pentru
ceai, cești de ceai, infuzoare de ceai, ceainice
cu fluier, suporturi pentru ceainice, huse
pentru ceainice, capsule de ceai reîncărcabile,
infuzoare de ceai, nu din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase,
suporturi de masă pentru căni de ceai, capsule
de cafea reîncărcabile.
22. Saci pentru depozitarea ceaiului în vrac.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
pentru cafea constând în principal din produse
lactate.
30. Ceai, ceai negru (ceai englezesc), ceai
rooibos, ceai oolong (ceai chinezesc), mate
(ceai), chai (ceai), ceai instant, ceai verde, ceai
negru, ceai alb, ceai pentru infuzii, prăjituri pentru
ceai, amestecuri de ceai, pliculețe de ceai,
capsule de ceai, ceai fără teină, pliculețe de
ceai pentru prepararea de ceaiuri nemedicinale,
ceai vândut în vrac (nemedicamentos), pliculețe
de ceai (nu pentru uz medicinal), ceai ambalat
(altele decât pentru uz medicinal), ceai din fructe
(nu pentru uz medical), ceaiuri cu aromă de
fructe (nu medicinale), cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, ceai de iasomie sub
formă de pliculețe, altele decât pentru uz
medicinal, cafea cu gheață, boabe de cafea
prăjite, boabe de cafea măcinate, băuturi pe
bază de cafea, boabe de cafea învelite în
zahăr, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, patiserie, specialități
de patiserie, produse de patiserie, produse
de patiserie aromate, amestecuri preparate de
patiserie, produse de patiserie congelate, foi
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), pungi de cafea.
32. Băuturi pe bază de apă care conțin extracte
de ceai.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea.
43. Ceainării, servicii de ceainărie.

───────

(210) M 2018 00639
(151) 01/02/2018
(732) SC AZUR SA, STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 3-5,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300571,
ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. MARTIR LEONTINA BANCIU
NR. 6, AP. 110, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300024

(540)

AZUR VOPSEŞTE
ROMÂNEŞTE!

(531) Clasificare Viena: 24.07.23; 27.05.01;
27.05.02

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

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
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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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00640
(151) 01/02/2018
(732) AMD DIGITAL GRUP SRL,

STR. CULTURII NR. 10/4, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA-MARE , MM,
ROMANIA

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

(540)
Hartie Raster

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

16. Hârtie şi carton.
35. Vânzarea en gros şi en detail şi regruparea
în avantajul terţilor a hârtiei, în special produse
ca: hârtie pentru fotocopiere, xerografică,
autocopiativă, fotografică și de imprimat, inclusiv
imprimare digitală, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv prin internet și on line
prin intermediul unor site-uri web sau platforme
specializate, astfel încât terţii le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, servicii de promovare a
acestor produse prin toate mijloacele, realizarea
de reclame, anunțuri, oferte, publicitate și
promoţii pentru aceste produse, prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv în mediul
online, radio, televiziune, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
şi consultanţă pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, servicii oferite de lanţuri de
magazine şi magazine online specializate.

───────

(210) M 2018 00641
(151) 01/02/2018
(732) SC CONFIDANT SERVICE

SRL, STR. PECETEI, NR. 7-9,
PARTER, CAMERTA 4, BL. 2
PAJURA, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CM VINURI DE CURSĂ LUNGĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 27.05.22; 05.07.10

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

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

(210) M 2018 00642
(151) 01/02/2018
(732) AMD DIGITAL GRUP SRL,

STR. CULTURII NR. 10/4, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA-MARE , MM,
ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Hartie Cristal

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

16. Hârtie şi carton.
35. Vânzarea en gros şi en detail şi regruparea
în avantajul terţilor a hârtiei, în special produse
ca hârtie pentru fotocopiere, xerografica,
autocopiativă, fotografică şi de imprimat, inclusiv
imprimare digitală, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
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de comunicare, inclusiv prin internet şi on
line prin intermediul unor site-uri web sau
platforme specializate, astfel încât terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod, servicii
de promovare a acestor produse prin toate
mijloacele, realizarea de reclame, anuţuri, oferte,
publicitate şi promoţii pentru aceste produse,
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
în mediul online, radio, televiziune, informaţii,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială şi consultanţă pentru consumatori
în legatură cu aceste produse, servicii oferite
de lanţuri de magazine şi magazine online
specializate.

───────

(210) M 2018 00644
(151) 01/02/2018
(732) PURE' SSENSE COSMETICS

S.R.L., STR. SUSENII NOI NR. 17,
JUD. MUREŞ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Codru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.02.05

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi

alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2018 00645
(151) 01/02/2018
(732) SC INFOFARM S & I SRL, STR.

DECEBAL NR. 42, JUDEŢUL ALBA,
SEBEŞ, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
BACITRADERM

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

5. Produse farmaceutice de uz uman, preparate
medicinale şi farmaceutice, preparate naturale şi
farmaceutice.

───────
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(210) M 2018 00647
(151) 01/02/2018
(732) EXPERT CLEAN COM S.R.L.,

STR. BARAJUL BISTRIŢEI
NR. 6, ET. 2, AP. 6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Expert Clean Specialişti
în spălătorii auto

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.09

(591) Culori revendicate:verde-HEX #01a550,
albastru-HEX #0174be, alb-HEX #ffffff

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

7. Instalaţii de spălat pentru vehicule, maşini
de spălat, maşini de spălat acţionate cu fise,
roboţi industriali, pulverizatoare (piese pentru
maşini), altele decât cele de uz medical, pompe,
compresoare şi ventilatoare, pistoale robotizate
pentru maşini de pulverizare cu lichid comprimat,
pistoale electrice cu pulverizare, pistoale de
pulverizare cu lichid sub presiune, pistoale
cu pulverizare pentru acoperire cu pudră,
automate (distribuitoare automate), maşini de
pulverizat, maşini de distribuire, echipament
pentru maturare, curăţare şi spalare, echipament
pentru mişcare şi manevrare.
11. Dispozitive de pulverizare a apei (automate),
supape (piese pentru sisteme de pulverizare),
supape de reglaj pentru apă.
37. Construcţie de clădiri şi de alte structuri,
construcţie de conducte, construcţii, construcţii
civile, furnizare de informaţii în domeniul
construcţiilor, instalare de conducte, instalare de
acoperişuri, informaţii în materie de construcţii,
instalarea acoperişurilor, instalarea de sisteme
de ţevi, instalare şi reparare de conducte,

instalare de sisteme de conducte pentru
transportul lichidelor, servicii de construcţii,
închiriere de echipamente de spălare a
autovehiculelor, închiriere de echipamente de
curăţat, curăţare şi spălare a autovehiculelor,
curăţare completă pentru automobile, curăţare
igienică (vehicule), întreţinere de instalaţii de
spălat vehicule, reparare de instalaţii de spălat
vehicule, servicii de curăţare pentru autovehicule
terestre, servicii de curăţare, lustruire şi ceruire
a vehiculelor, curăţarea l vehiculelor), spălarea
vehiculelor, întreţinerea conductelor, servicii de
instalare a canalelor de scurgere, servicii de
întreţinere a conductelor de canalizare, servicii
de instalare de canale colectoare, servicii
de reparare a canalelor de scurgere, servicii
de reparare a ţevilor, servicii de reparare a
conductelor, servicii de consiliere cu privire la
repararea de instalaţii de apă, construcţii şi
demolari de clădiri.

───────
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(210) M 2018 00648
(151) 01/02/2018
(732) EXPERT CLEAN COM S.R.L.,

STR. BARAJUL BISTRIŢEI
NR. 6, ET. 2, AP. 6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Fabrica de Spalatorii
Auto Expert Clean

Specialişti în spălătorii auto

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.13; 29.01.13; 26.04.09; 27.01.12

(591) Culori revendicate:verde-HEX #01a550,
albastru-HEX #0174be, alb-HEX #ffffff,
negru-HEX#000000

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

7. Instalaţii de spălat pentru vehicule, maşini
de spălat, maşini de spălat acţionate cu fise,
roboţi industriali, pulverizatoare (piese pentru
maşini), altele decât cele de uz medical, pompe,
compresoare şi ventilatoare, pistoale robotizate
pentru maşini de pulverizare cu lichid comprimat,
pistoale electrice cu pulverizare, pistoale de
pulverizare cu lichid sub presiune, pistoale
cu pulverizare pentru acoperire cu pudră,
automate (distribuitoare automate), maşini de
pulverizat, maşini de distribuire, echipament
pentru maturare, curăţare şi spalare, echipament
pentru mişcare şi manevrare.

11. Dispozitive de pulverizare a apei (automate),
supape (piese pentru sisteme de pulverizare),
supape de reglaj pentru apă.
37. Construcţie de clădiri şi de alte structuri,
construcţie de conducte, construcţii, construcţii
civile, furnizare de informaţii în domeniul
construcţiilor, instalare de conducte, instalare de
acoperişuri, informaţii în materie de construcţii,
instalarea acoperişurilor, instalarea de sisteme
de ţevi, instalare şi reparare de conducte,
instalare de sisteme de conducte pentru
transportul lichidelor, servicii de construcţii,
închiriere de echipamente de spălare a
autovehiculelor, închiriere de echipamente de
curăţat, curăţare şi spălare a autovehiculelor,
curăţare completă pentru automobile, curăţare
igienică (vehicule), întreţinere de instalaţii de
spălat vehicule, reparare de instalaţii de spălat
vehicule, servicii de curăţare pentru autovehicule
terestre, servicii de curăţare, lustruire şi ceruire
a vehiculelor, curăţarea l vehiculelor), spălarea
vehiculelor, întreţinerea conductelor, servicii de
instalare a canalelor de scurgere, servicii de
întreţinere a conductelor de canalizare, servicii
de instalare de canale colectoare, servicii
de reparare a canalelor de scurgere, servicii
de reparare a ţevilor, servicii de reparare a
conductelor, servicii de consiliere cu privire la
repararea de instalaţii de apă, construcţii şi
demolari de clădiri.

───────
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