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Cereri Mărci publicate în 12/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06574 05/10/2018 Broads Creative Media SRL Ghidul Fermierilor

2 M 2018 06575 05/10/2018 SC COSAMIRA BIO SRL EVOPACK

3 M 2018 06576 05/10/2018 AMROU AL RHANI TALLAJ AILIANG

4 M 2018 06577 05/10/2018 AMROU AL RHANI TALLAJ AILIANG

5 M 2018 06578 05/10/2018 AMROU AL RHANI TALLAJ AILIANG

6 M 2018 06579 05/10/2018 AMROU AL RHANI TALLAJ AILIANG

7 M 2018 06580 05/10/2018 ANDREI ALEXANDRU
CĂLĂRAȘ

R-Biotex

8 M 2018 06581 05/10/2018 SC MASTER BUILD SRL RECTANGO high quality by
MASTER build

9 M 2018 06582 05/10/2018 SC MASTER BUILD SRL RESPIRO high quality by
MASTER build

10 M 2018 06583 05/10/2018 HAME ROMANIA SRL ANTREFRIG ÎŢI DĂ FICAT
#VERYFICAT

11 M 2018 06584 05/10/2018 TRIDENT PHARMA SRL TRIDENT PHARMA

12 M 2018 06586 05/10/2018 OANA-VOICHIŢA ROMOCEA TIMIŞOARA SCIENCE
FESTIVAL

13 M 2018 06587 05/10/2018 ILEMAR-HORECA SRL maţefine

14 M 2018 06588 05/10/2018 OLIVEROM SRL Alinda Art of nature

15 M 2018 06589 05/10/2018 RUXANDRA GUBERNAT-
RAMMELT

Natia Ciorbei

16 M 2018 06590 05/10/2018 MARIUS-CRISTIAN GOGOAŞĂ
FLORIAN-ADRIAN
CĂRĂDEANU
IONU IVANOV
VALENTIN LUCA

BRIFT INTERNATIONAL FAIR &
TALE

17 M 2018 06591 05/10/2018 GEORGIA ANDRA ARDENITA
MEDINTU

BRUSH BY MG

18 M 2018 06592 05/10/2018 TABLOMAG SRL TABLOMAG

19 M 2018 06593 05/10/2018 FRESH LEAVES SRL VERDESTOP

20 M 2018 06594 05/10/2018 MIHĂIȚĂ CĂTĂLIN CHIRIAC Vinul Vrancei

21 M 2018 06595 06/10/2018 SPORT SECURITY SRL SPORT SECURITY

22 M 2018 06596 06/10/2018 LIFE CARE CORP SRL LifeCare

23 M 2018 06597 06/10/2018 SC IAK GROUP SRL iak.ro
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(210) M 2018 06574
(151) 05/10/2018
(732) Broads Creative Media SRL,

CALEA MOLDOVEI NR. 213, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600357, BACĂU,
ROMANIA

(540)
Ghidul Fermierilor

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

35. Publicitate online, publicitate în reviste.
───────

(210) M 2018 06575
(151) 05/10/2018
(732) SC COSAMIRA BIO SRL,

STR. GENERAL NICOLAE
DĂSCĂLESCU NR. 1, JUD.
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

(540)

EVOPACK

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.03.12; 27.03.15; 24.17.19;
05.03.13; 05.03.14

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis

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

2. Substanţe (cerneală) pentru imprimare.
16. Saci şi pungi pentru ambalaj, materiale
plastice pentru împachetat, folii de plastic pentru
documente şi pentru ambalat/împachetat, hârtie,
carton, hârtie de scris, adezivi pentru hârtie,
materiale pentru arte plastice, rechizite de birou,
materiale didactice (cu excepţia aparatelor).
21. Ustensile si recipienti de uz casnic cum sunt:
pahare din plastic sau hârtie, farfurii din plastic

sau hârtie, farfurii de unică folosinţă, tăvi din
hârtie sau plastic, paie pentru băut, pungi pentru
patiserie. #
35. Regruparea în beneficiul altora a unor
varietăţi de bunuri (exceptând transportul),
pentru a da posibilitatea clienţilor să vadă
şi să cumpere acele bunuri, acestea putând
fi asigurate prin magazine en-gross, en-detail
sau online,prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau mijloace electronice cum ar fi
site-urile web sau al emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 06576
(151) 05/10/2018
(732) AMROU AL RHANI TALLAJ , STR.

EMIL GÂRLEANU NR. 11, BL.
A8, SC. 2, ET. 2, AP. 39, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AILIANG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Instrumente electronice, respectiv: boxe,
staţii/amplificatoare audio, radiouri, microfoane.
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: boxe, staţii/
amplificatoare audio, radiouri, microfoane
(exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────
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(210) M 2018 06577
(151) 05/10/2018
(732) AMROU AL RHANI TALLAJ , STR.

EMIL GÂRLEANU NR. 11, BL.
A8, SC. 2, ET. 2, AP. 39, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AILIANG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17

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

clase:
9. Instrumente electronice, respectiv: boxe,
staţii/amplificatoare audio, radiouri, microfoane.
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: boxe, staţii/
amplificatoare audio, radiouri, microfoane
(exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2018 06578
(151) 05/10/2018
(732) AMROU AL RHANI TALLAJ , STR.

EMIL GÂRLEANU NR. 11, BL.
A8, SC. 2, ET. 2, AP. 39, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AILIANG

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Instrumente electronice, respectiv boxe
audio, stații/amplificatoare audio, radiouri,
microfoane.

35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terților a produselor: boxe audio, stații/
amplificatoare audio, radiouri, microfoane (cu
excepția transportului) permițând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod.

───────

(210) M 2018 06579
(151) 05/10/2018
(732) AMROU AL RHANI TALLAJ , STR.

EMIL GÂRLEANU NR. 11, BL.
A8, SC. 2, ET. 2, AP. 39, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AILIANG

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

clase:
9. Instrumente electronice, respectiv boxe
audio, stații/amplificatoare audio, radiouri,
microfoane.
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terților a produselor: boxe audio, stații/
amplificatoare audio, radiouri, microfoane (cu
excepția transportului) permițând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod.

───────
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(210) M 2018 06580
(151) 05/10/2018
(732) ANDREI ALEXANDRU CĂLĂRAȘ,

INTRAREA LT. DUMITRU LEMNEA
NR. 1, ET. 1, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

R-Biotex

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2018 06581
(151) 05/10/2018
(732) SC MASTER BUILD SRL, STR.

CAMPIA LIBERTATII NR. 6, BL.
PM56, SC.1, ET. 4, AP.13, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RECTANGO high quality
by MASTER build

(531) Clasificare Viena: 27.05.15; 26.04.08;
26.04.09; 27.01.02; 27.01.16; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(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,
minereuri.

───────

(210) M 2018 06582
(151) 05/10/2018
(732) SC MASTER BUILD SRL, STR.

CAMPIA LIBERTATII NR. 6, BL.
PM56, SC.1, ET. 4, AP.13, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RESPIRO high quality
by MASTER build

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(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,
minereuri.

───────
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(210) M 2018 06583
(151) 05/10/2018
(732) HAME ROMANIA SRL, STR.

VASILE ALECSANDRI NR. 81,
JUDEŢ OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

(540)

ANTREFRIG ÎŢI DĂ
FICAT #VERYFICAT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 24.17.25; 27.05.17; 27.05.24

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (excepţie uleiuri vegetale).

───────

(210) M 2018 06584
(151) 05/10/2018
(732) TRIDENT PHARMA SRL,

STRADA: INTRAREA SCOALA
HERASTRAU, NUMAR: 9, ET.4,
AP.5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TRIDENT PHARMA

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

5. Produse chimico farmaceutice.
35. Servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale.
39. Depozitare de produse farmaceutice.

───────

(210) M 2018 06586
(151) 05/10/2018
(732) OANA-VOICHIŢA ROMOCEA,

STR. CRIŞURILOR NR. 57,
COMUNA DUMBRĂVIŢA,
JUDEŢUL TIMIŞ, SAT
DUMBRĂVIŢA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3 ,AP. 13, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TIMIŞOARA
SCIENCE FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#2e456f), galben
(HEX=#faee49), albastru deschis
(HEX=#76cbcc)

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
fotografii, articole de papetarie şi articole
de birou, cu excepția mobilei, materiale
didactice şi de instruire, broşuri tipărite cu
program pentru colecţionat care oferă informaţii
educaţionale în domeniul ştiinţei, cărţi şcolare
în domeniul ştiinţei, cărţi educative în domeniul
ştiinţei, postere, afişe publicitare (tipărituri),
carneţele pentru notiţe, pixuri şi stilouri, fluturaşi
informativi, mape pentru hârtie, reviste
educationale in domeniul stiintei
35. Publicitate şi marketing, publicitate prin
bannere, publicitate online, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, organizare de prezentări în
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scopuri publicitare, organizare şi desfăşurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare.
41. Organizare şi coordonare de evenimente
educative în domeniul ştiinţei, organizare de
ateliere pe tema ştiinţei, educaţie, instruire,
activităţi culturale şi sportive, ateliere organizate
în scopuri educative şi culturale, coordonare
de ateliere educative în domeniul ştiinţei,
organizarea şi conducerea de workshopuri
legate de ştiinţă, furnizare de demonstraţii
educative în domeniul ştiinţei, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, culturale
şi recreative, servicii de divertisment, servicii de
divertisment interactiv, servicii de prezentare în
scopuri educative în domeniul ştiinţei, prezentare
de demonstraţii şi experimente ştiinţifice în
scopuri educative, elaborare, publicare şi
difuzare de materiale educative în domeniul
ştiinţei,
furnizarea de publicaţii online în domeniul ştiinţei.

───────

(210) M 2018 06587
(151) 05/10/2018
(732) ILEMAR-HORECA SRL, STR.

BROSCARI NR. 79, CAMERA 3,
COMUNA BALOTEŞTI, JUDEŢUL
ILFOV, SAT BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

maţefine

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06588
(151) 05/10/2018
(732) OLIVEROM SRL, STR. MORII NR.

27, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Alinda Art of nature

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 27.05.01;
29.01.15

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

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

29. Măsline conservate.
───────

(210) M 2018 06589
(151) 05/10/2018
(732) RUXANDRA GUBERNAT-

RAMMELT, BD. DIMITRIE
CANTEMIR NR. 25, BL. 2, SC.
B, ET. 2, AP. 40, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Natia Ciorbei

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

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

───────

(210) M 2018 06590
(151) 05/10/2018
(732) MARIUS-CRISTIAN GOGOAŞĂ,

STR. LIBERTĂŢII NR. 10-16,
BL.K1, SC. 4, ET. 2, AP. 19, JUDET:
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA
FLORIAN-ADRIAN CĂRĂDEANU,
STRADA: CAL. RAHOVEI, NUMAR:
352, BL. 20B, SC. 1, ET. 9, AP.
37, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
IONU IVANOV, STR. NICOLAE
FILIMON, NUMAR: 32, BL. 16,
SC. A, ET. 5, AP. 29, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
VALENTIN LUCA, STR.
CÂMPULUI, NUMAR: 1, BL. 1, SC.
B, ET. 4, AP. 13, JUD. BRAŞOV,
RÂŞNOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4.,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BRIFT INTERNATIONAL
FAIR & TALE

(531) Clasificare Viena: 17.02.02; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24

(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 06591
(151) 05/10/2018
(732) GEORGIA ANDRA ARDENITA

MEDINTU, STRADA: ANDREI
SAGUNA NR. 60A, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)
BRUSH BY MG

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 06592
(151) 05/10/2018
(732) TABLOMAG SRL, STR. PADURII

NR. 10, APARTAMENT 7, JUD.
CLUJ, FLOREŞTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)
TABLOMAG

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
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transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
furnizarea de bunuri şi servicii a unei pieţe on-line
pentru cumpărători şi vânzători, administrarea
afacerilor şi servicii asociate magazinelor de
comerţ cu amănuntul sau en-gros, gestiunea
afacerilor de comerţ cu amănuntul sau en-
gros pentru terţi, servicii de comerţ cu
amănuntul sau en-gros, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau en-gros,
servicii de amenajare vitrine şi produse pentru
magazinele de vânzare cu amănuntul sau
en-gros, servicii de centre comerciale cu
comercializare cu amănuntul sau en-gros în
legătură cu vânzarea alimentelor, mâncărurilor,
băuturi alcoolice şi nealcoolice, articole pentru
magazinele de mâncăruri sănătoase, produse
sanitare, farmaceutice, cosmetice, parfumerie,
medicamente, articole de menaj, bunuri şi
ustensile pentru uz casnic şi pentru bucătărie,
produse şi preparate pentru spălat şi curăţat,
articole pentru magazinele de fierărie şi menaj
precum şi de aparatură hardware, articole pentru
magazinele de bricolaj, articole de grădină,
accesorii de maşini, biciclete, motociclete,
mobilă, articole de camping, computere,
software de computere, echipament şi aparatură
electronică pentru consumatori, aplicaţii electrice
şi aplicatţi electrice pentru menaj, echipament
multimedia, accesorii multimedia, echipamente
de telecomunicaţie, jucării, articole de legătorie
şi materiale imprimate, furnituri pentru birou,
furnituri pentru meserii, decorare, furnituri
pentru şcoală şi decoraţiuni, produse din
tutun, îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii,
textile pentru menaj, articole de mercerie,
galanterie, accesorii pentru călătorii, articole
pentru scopuri de recreere, echipamente pentru
sport şi fitness, furnituri pentru animale, aparate
fotografice, articole fotografice şi echipament
fotografic, bijuterii şi ceasuri, publicitate,
publicitate pentru terţi pe internet, gestionarea
afacerilor comerciale, administrarea afacerilor,
lucrări de birou, servicii asociate magazinelor
de vânzări cu amănuntul sau en-gros, servicii
asociate vânzării cu amănuntul sau en-gros prin
intermediul unei reţele computerizate, servicii
de comenzi on-line, precum şi vânzări on-
line en-gros sau cu amănuntul, servicii privind
prezentarea generală a mărfurilor şi produselor

terţilor, răspândirea publicităţii prin intermediul
reţelelor electronice de comunicaţii on-line,
asigurarea unei baze de date cuprinzând
produse şi servicii oferite de terţi ce poate
fi cercetată on-line, asigurarea unui ghid de
comenzi on-line, pentru localizarea, organizarea
şi prezentarea produselor şi serviciilor terţilor on-
line, asigurarea unei varietăţi mari de informaţii
de interes general prin intermediul reţelelor
computerizate, organizarea vânzărilor la licitaţie
şi servicii privind vânzările la licitaţie, regruparea
produselor terţilor în scopuri de prezentare,
cumpărare şi vânzare, prezentarea produselor
pe medii de comunicare pentru comercializare cu
amănuntul sau en-gros, consiliere şi informare
comercială şi de afaceri, promovarea vânzărilor
pentru alţii, organizarea de expoziţii cu scopuri
comerciale şi de publicitate, organizarea de
târguri cu scopuri comerciale şi de publicitate,
studii de marketing şi analiză pieţii, cercetări
de marketing, relaţii publice, organizarea de
tranzacţii comerciale pentru alţii şi în contextul
comerţului electronic, publicarea de materiale
imprimate şi în format electronic pentru
scopuri de publicitate, dezvoltarea de strategii
pentru clenţi sub aspect de publicitate şi de
marketing, lucrări de birou şi de publicitate
pentru programele de reţinere a clienţilor,
distribuire de materiale publicitare, mediere
comercială şi contacte de afaceri, inclusiv
on-line, publicitate prin poşta directă (broţuri,
fluturaşe, imprimate, eşantioane), servicii de
primire a comenzii, servicii de facturare în
contextul comerţului electronic şi aranjarea
de contracte pentru cumpărarea şi vânzarea
produselor, servicii de import şi export, servicii
de consiliere şi consultanţă referitoare la agentţi
de import-export, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerţ
cu amănuntul.

───────
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(210) M 2018 06593
(151) 05/10/2018
(732) FRESH LEAVES SRL, STRADA:

NICOLAE TITULESCU NR. 163,
BL. 201, SC. 2, ET. 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

VERDESTOP

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
27.05.17; 29.01.03

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

clase:
35. Servicii de comerţ a produselor culinare în
magazine specializate şi online.
43. Servicii de alimentaţie publică în spaţii
special amenajate pentru servirea preparatelor
culinare şi a băuturilor.

───────

(210) M 2018 06594
(151) 05/10/2018
(732) MIHĂIȚĂ CĂTĂLIN CHIRIAC, STR.

PRINCIPALĂ NR. 225, JUDEȚUL
VRANCEA, BORDEȘTI, 627045,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Vinul Vrancei

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 29.01.13;
05.07.10; 05.03.04; 27.05.02; 27.05.04;
27.05.08; 11.03.02

(591) Culori revendicate:crem, verde închis,
verde deschis, mov

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2018 06595
(151) 06/10/2018
(732) SPORT SECURITY SRL, STR.

REPUBLICII NR. 107, ET. ,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400489, CLUJ, ROMANIA

(740) SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, BUCUREŞTI, 400593,
ROMANIA

(540)

SPORT SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.07.20;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
38. Telecomunicaţii, servicii de dispecerat.
39. Servicii de transport, ambalare, depozitare,
distribuţie în domeniul pazei şi protecţiei de
bunuri şi valori, cum ar fi transport securizat,
transportul persoanelor cărora li se oferă
protecţie.
41. Educaţie, instruire, şcoală agenţi şi personal
servicii securitate (educație).
45. Servicii personale şi sociale destinate pentru
a satisface necesităţi individuale, servicii de
protecţie şi securitate, agenţii de detectivi,
escortă, pază nocturnă şi de zi, cercetare privind
persoanele dispărute, pază contra incendiilor,
paza obiectivelor, persoanelor, bunurilor şi
valorilor.

───────

(210) M 2018 06596
(151) 06/10/2018
(732) LIFE CARE CORP SRL, DN59

KM 8+550 M STÂNGA, CHIȘODA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LifeCare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.03; 05.03.14

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu ridicata, servicii
de comenzi online, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri publicitare sau
comerciale, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea unui
card de
membru pentru reduceri, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
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despre produse prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare și de vânzare, servicii de
asistență în afaceri privind înființarea și operarea
de francize, servicii de import-export.

───────

(210) M 2018 06597
(151) 06/10/2018
(732) SC IAK GROUP SRL, STR. ALECU

RUSSO NR. 39, BL. 39, SC. C, AP.
8, ET. , JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
600134, BACĂU, ROMANIA

(540)

iak.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 07.01.08; 07.01.25

(591) Culori revendicate:gri (RGB: 196 196
196), albastru (RGB: 97 203 231)

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

20. Mobilă și mobilier, paturi, canapele, fotolii.
35. Servicii de vânzare prin licitații online prin
internet.
39. Transport.

───────


