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Cereri Mărci publicate în 14/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05798 07/09/2018 SONASHI LIGHT & SOUND

S.R.L.
LIGE

2 M 2018 05813 07/09/2018 ASOCIATIA ADFABER CSC CODE SCHOOL CLUBS

3 M 2018 05816 07/09/2018 TECHSYLVANIA PARTNERS
SRL

Startup Avalanche

4 M 2018 05823 07/09/2018 LAPMOL SRL CĂSUŢA MEA

5 M 2018 05824 07/09/2018 LAPMOL SRL BIG LAPIK

6 M 2018 05825 07/09/2018 SC AMEDSSON IMPORT
EXPORT SRL

OTO PUTERE MASCULINĂ

7 M 2018 05827 07/09/2018 ONEŢIU CRISTIAN-IONEL Platforma EURO IMM

8 M 2018 05828 07/09/2018 ONEŢIU CRISTIAN-IONEL EURO IMM Păşim cu încredere

9 M 2018 05829 07/09/2018 ALINA GHINGHINA Banking pe paine

10 M 2018 05830 07/09/2018 CENTRUL DE CULTURA
AUGUSTIN BENA

Augustin Bena

11 M 2018 05831 07/09/2018 CENTRUL DE CULTURA
AUGUSTIN BENA

Muguri de Tezaur

12 M 2018 05832 07/09/2018 CENTRUL DE CULTURA
AUGUSTIN BENA

Tezaur folcloric

13 M 2018 05834 07/09/2018 CENTRUL DE CULTURA
AUGUSTIN BENA

Ansamblul Folcloric al Judeţului
Alba

14 M 2018 05835 07/09/2018 LAPMOL SRL LAPMOJ LAPMOL sănătate în
fiecare zi

15 M 2018 05836 07/09/2018 CENTRUL DE CULTURA
AUGUSTIN BENA

AUGUSTIN BENA Centrul de
Cultură ALBA

16 M 2018 05837 07/09/2018 DOINA MARIANA VICTORIA
BOCĂNEŢU

LEVINTZA PREZINTĂ

17 M 2018 05838 07/09/2018 S.C. TE-MA ROMANIA S.R.L. ELEGANTE VORHANGSTANGE

18 M 2018 05840 07/09/2018 MARIUS ENACHE BROOKS LUXURY BRACELETS

19 M 2018 05841 07/09/2018 ALINA GHINGHINA Nunta la Ţară

20 M 2018 05842 07/09/2018 MIHAI CATALIN CIORCAN INFRACTORUL

21 M 2018 05844 07/09/2018 A-CON GLOBAL ULTRA SRL ACON GLOBAL RESIDENCE
building quality

22 M 2018 05845 07/09/2018 SC HECOMIN IMPEX SRL RENATO CONTI

23 M 2018 05847 07/09/2018 SC HECOMIN IMPEX SRL HECOMIN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 05849 07/09/2018 GREEN IMOBILIAR PROJECT

SRL
GREEN IMOBILIAR

25 M 2018 05850 07/09/2018 SC VOX 7 GROUP PRESS SRL VIA CLUJ.TV

26 M 2018 05851 07/09/2018 SC STUDIO MARTIN SRL B4 beans bread breakfast bistro

27 M 2018 05852 07/09/2018 CABINET DR. EPISTATU
DRAGOȘ - MEDICINĂ
DENTARĂ; ORTODONȚIE ȘI
ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ;
IMPLANTOLOGIE

Dr Epistatu Dental Institute

28 M 2018 05853 07/09/2018 ROAMBRA COMPANY SRL PIPETECH

29 M 2018 05854 07/09/2018 METROPOLITAN JEWLERY
S.R.L.

METROPOLITAN JEWELLERY

30 M 2018 05855 07/09/2018 METROPOLITAN JEWLERY
S.R.L.

METROPOLITAN JEWELRY

31 M 2018 05856 07/09/2018 GREEN IMOBILIAR PROJECT
SRL

harput dibek

32 M 2018 05858 07/09/2018 VISPO GUARD SRL VISPO GUARD SRL

33 M 2018 05859 07/09/2018 SC ANTENA TV GROUP SA CulTour

34 M 2018 05860 07/09/2018 DANA GABRIELA MARINESCU RECOVER MED

35 M 2018 05861 07/09/2018 S.C. BUTTERFLY AGENCY
S.R.L.

EVENTINA
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(210) M 2018 05798
(151) 07/09/2018
(732) SONASHI LIGHT & SOUND S.R.L.,

SOSEAUA BUCUREȘTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, STAND NR.
3, JUDEȚUL ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)
LIGE

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

9. Aparate și instrumente de uz științific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare și învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii (speaker boxe), suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice,
discuri compacte, DVD-uri și alte medii de
înregistrare, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
echipament pentru stingerea incendiilor.
35. Servicii de import-export, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii (speaker boxe),
regruparea în avantajul terților a produselor
speaker boxe (cu exceptia transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2018 05813
(151) 07/09/2018
(732) ASOCIATIA ADFABER, STR.

VICTORIEI NR. 172A, JUDEȚUL
ILFOV, DASCALU, 077071, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CSC CODE SCHOOL CLUBS

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

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

clase:
41. Furnizare de cursuri educaţionale în materie
de informatică.

───────

(210) M 2018 05816
(151) 07/09/2018
(732) TECHSYLVANIA PARTNERS SRL,

STR. BULEVARDUL EROILOR
NR. 9, ET. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Startup Avalanche

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

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.

───────
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(210) M 2018 05823
(151) 07/09/2018
(732) LAPMOL SRL, STRADA: STR.

UZINELOR, NUMAR: 17, ,
CHIŞINĂU, MD-2036, REPUBLICA
MOLDOVA

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

(540)

CĂSUŢA MEA

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrare comercială, lucrări de
birou, organizarea expoziţiilor cu vânzări, vânzări
engro şi cu amănuntul, servicii de export-import,
servicii de comercializare pentru terţi prestate
de magazine specializate, strângerea la un loc
în avantajul terţilor a produselor diverse, din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clieţilor 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, servicii de
marketing şi promovare, servicii de cercetare
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2018 05824
(151) 07/09/2018
(732) LAPMOL SRL, STRADA: STR.

UZINELOR, NUMAR: 17, ,
CHIŞINĂU, MD-2036, REPUBLICA
MOLDOVA

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

(540)

BIG LAPIK

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrare comercială, lucrări de
birou, organizarea expoziţiilor cu vânzări, vânzări
engro şi cu amănuntul, servicii de export-import,
servicii de comercializare pentru terţi prestate
de magazine specializate, strângerea la un loc
în avantajul terţilor a produselor diverse, din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clieţilor 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, servicii de
marketing şi promovare, servicii de cercetare
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.
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(210) M 2018 05825
(151) 07/09/2018
(732) SC AMEDSSON IMPORT EXPORT

SRL, STR. ODOBEŞTI NR. 5,
BL. Z1, SC. 5, PARTER, AP.
66, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OTO PUTERE MASCULINĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 25.01.19

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 05827
(151) 07/09/2018
(732) ONEŢIU CRISTIAN-IONEL, STR.

GAVRIL MUSICESCU NR. 105-107/
H, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECT.1, , BUCUREŞTI , RO.BU,
ROMANIA

(540)

Platforma EURO IMM

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Consultanţă privind organizarea afacerilor,
consultanţă privind eficienţa afacerilor,
consultanţa privind managementul afacerilor,
consultanţă privind administrarea afacerilor,
consultanţă în domeniul afacerilor privind
finanţarea dezvoltării, consultanţă profesională
cu privire la deschiderea unei afaceri,
servicii de consultanţă în planificarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
comerciale, actualizarea informaţiilor comerciale
într-o bază de date computerizată, furnizare de
informaţii de afaceri comerciale, furnizare de
informaţii de afaceri comerciale, intermediere
de afaceri, difuzare de date privind afacerile
comerciale, investigaţii şi cercetări asupra
societăţilor comerciale, studii de piaţă, difuzare
de informaţii de afaceri, servicii de informaţii
comerciale furnizate prin accesul la bază de date
computerizată, furnizare de informaţii cu privire
la întreprinderi şi informaţii cu caracter comercial
prin reţele informatice globale, furnizare de
informaţii cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informaţii de afaceri comerciale,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terţilor pentru a facilita tranzacţii comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
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de preţuri, investigaţii pentru afaceri, servicii
pentru strategia şi planul de afaceri, analiză
de afaceri, cercetare şi servicii de informare
comercială, mediere şi încheiere de tranzacţii
comerciale pentru terţi, servicii de consiliere
referitoare la tranzacţii comerciale, consultanţă
privind tehnicile de vânzare şi programele de
vânzare, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comenzi online computerizate, cotaţii
de preţ pentru produse sau servicii, furnizare de
informaţii privind produsele şi serviciile pentru
consumatori, informaţii şi asistenţă comerciale
pentru consumatori, informaţii despre metode
de vânzare, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane, organizare de tranzacţii
comerciale şi contracte comerciale, închiriere
de contracte pentru achiziţia şi vânzarea
de produse şi servicii, planificare privind
administrarea afacerilor, respectiv căutare de
asociaţi pentru fuziuni, preluări şi înfiinţarea
de întreprinderi, servicii de dezvoltarea de
strategii şi concepte de marketing, servicii de
consultantă în marketing, furnizarea de informaţii
de marketing, managementul relaţiei cu clienţii,
furnizare de servicii externalizate în domeniul
managementului relaţiilor cu clienţii, organizarea
şi coordonarea de evenimete promoţionale de
marketing pentru terţi, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, organizarea de expoziţii şi
evenimente în scopuri publicitare şi comerciale,
organizarea de expoziţii în scop comercial
sau antreprenorial, servicii de întermediere
de afaceri referitoare la corelarea potenţialilor
investitori cu antreprenori care au nevoie de
finanţare, toate aceste servicii menţionate mai
sus fiind oferite inclusiv prin intermediul unei
platforme on-line.
36. Servicii de informare, consiliere şi
consultanţă financiară, în domeniul afacerilor,
management financiar, toate aceste servicii
menţionate mai sus fiind oferite inclusiv prin
intermediul unei platforme on-line.
41. Servicii de instruire în domeniul administrării
afacerilor, servicii educative în domeniul
afacerilor, cursuri de instruire în planificarea
afacerilor, coordonarea de cursuri în domeniul
administrării afacerilor, organizarea şi susţinerea
de conferinţe şi seminarii în domeniul afacerilor,
organizarea, realizarea şi coordonarea de
evenimete educaţionale, workshop-uri, asistenţă
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice şi de management
(instruire), coaching personal (formare), servicii
de publicare de manuale şi cursuri în domeniul
afacerilor, toate aceste servicii menţionate mai

sus fiind oferite inclusiv prin intermediul unei
platforme on-line.
42. Asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
şi întocmire de rapoarte, crearea, găzduirea şi
menţinerea unui site web, crearea, găzduirea
şi menţinerea unui site web pentru crearea şi
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
platforma ca serviciu (Paas).

───────

(210) M 2018 05828
(151) 07/09/2018
(732) ONEŢIU CRISTIAN-IONEL, STR.

GAVRIL MUSICESCU NR. 105-107/
H, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

EURO IMM Păşim cu încredere

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Consultanţă privind organizarea afacerilor,
consultanţă privind eficienţa afacerilor,
consultanţa privind managementul afacerilor,
consultanţă privind administrarea afacerilor,
consultanţă în domeniul afacerilor privind
finanţarea dezvoltării, consultanţă profesională
cu privire la deschiderea unei afaceri,
servicii de consultanţă în planificarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
comerciale, actualizarea informaţiilor comerciale
într-o bază de date computerizată, furnizare de
informaţii de afaceri comerciale, furnizare de
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informaţii de afaceri comerciale, intermediere
de afaceri, difuzare de date privind afacerile
comerciale, investigaţii şi cercetări asupra
societăţilor comerciale, studii de piaţă, difuzare
de informaţii de afaceri, servicii de informaţii
comerciale furnizate prin accesul la bază de date
computerizată, furnizare de informaţii cu privire
la întreprinderi şi informaţii cu caracter comercial
prin reţele informatice globale, furnizare de
informaţii cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informaţii de afaceri comerciale,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terţilor pentru a facilita tranzacţii comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, investigaţii pentru afaceri, servicii
pentru strategia şi planul de afaceri, analiză
de afaceri, cercetare şi servicii de informare
comercială, mediere şi încheiere de tranzacţii
comerciale pentru terţi, servicii de consiliere
referitoare la tranzacţii comerciale, consultanţă
privind tehnicile de vânzare şi programele de
vânzare, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comenzi online computerizate, cotaţii
de preţ pentru produse sau servicii, furnizare de
informaţii privind produsele şi serviciile pentru
consumatori, informaţii şi asistenţă comerciale
pentru consumatori, informaţii despre metode
de vânzare, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane, organizare de tranzacţii
comerciale şi contracte comerciale, închiriere
de contracte pentru achiziţia şi vânzarea
de produse şi servicii, planificare privind
administrarea afacerilor, respectiv căutare de
asociaţi pentru fuziuni, preluări şi înfiinţarea
de întreprinderi, servicii de dezvoltarea de
strategii şi concepte de marketing, servicii de
consultantă în marketing, furnizarea de informaţii
de marketing, managementul relaţiei cu clienţii,
furnizare de servicii externalizate în domeniul
managementului relaţiilor cu clienţii, organizarea
şi coordonarea de evenimete promoţionale de
marketing pentru terţi, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, organizarea de expoziţii şi
evenimente în scopuri publicitare şi comerciale,
organizarea de expoziţii în scop comercial
sau antreprenorial, servicii de întermediere
de afaceri referitoare la corelarea potenţialilor
investitori cu antreprenori care au nevoie de
finanţare, toate aceste servicii menţionate mai
sus fiind oferite inclusiv prin intermediul unei
platforme on-line.
36. Servicii de informare, consiliere şi
consultanţă financiară, în domeniul afacerilor,
management financiar, toate aceste servicii
menţionate mai sus fiind oferite inclusiv prin
intermediul unei platforme on-line.

41. Servicii de instruire în domeniul administrării
afacerilor, servicii educative în domeniul
afacerilor, cursuri de instruire în planificarea
afacerilor, coordonarea de cursuri în domeniul
administrării afacerilor, organizarea şi susţinerea
de conferinţe şi seminarii în domeniul afacerilor,
organizarea, realizarea şi coordonarea de
evenimete educaţionale, workshop-uri, asistenţă
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice şi de management
(instruire), coaching personal (formare), servicii
de publicare de manuale şi cursuri în domeniul
afacerilor, toate aceste servicii menţionate mai
sus fiind oferite inclusiv prin intermediul unei
platforme on-line.
42. Asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
şi întocmire de rapoarte, crearea, găzduirea şi
menţinerea unui site web, crearea, găzduirea
şi menţinerea unui site web pentru crearea şi
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
platforma ca serviciu (Paas).

───────

(210) M 2018 05829
(151) 07/09/2018
(732) ALINA GHINGHINA, STR. ION

AGÂRBICEANU NR. 3-11, BL.
A, ET. 1, AP. 16, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
Banking pe paine

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2018 05830
(151) 07/09/2018
(732) CENTRUL DE CULTURA

AUGUSTIN BENA, STR. MIHAI
VITEAZUL NR. 2, JUDEŢ ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)
Augustin Bena

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 05831
(151) 07/09/2018
(732) CENTRUL DE CULTURA

AUGUSTIN BENA, STR. MIHAI
VITEAZUL NR. 2, JUDEŢ ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)
Muguri de Tezaur

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 05832
(151) 07/09/2018
(732) CENTRUL DE CULTURA

AUGUSTIN BENA, STR. MIHAI
VITEAZUL NR. 2, JUDEŢ ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)
Tezaur folcloric

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen

şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 05834
(151) 07/09/2018
(732) CENTRUL DE CULTURA

AUGUSTIN BENA, STR. MIHAI
VITEAZUL NR. 2, JUDEŢ ALBA,
ALBA IULIA, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Ansamblul Folcloric

al Judeţului Alba
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
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aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 05835
(151) 07/09/2018
(732) LAPMOL SRL, STRADA: STR.

UZINELOR, NUMAR: 17, ,
CHIŞINĂU, MD-2036, REPUBLICA
MOLDOVA

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

(540)

LAPMOJ LAPMOL
sănătate în fiecare zi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19; 05.07.22; 03.05.19; 03.05.24

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrare comercială, lucrări de
birou, organizarea expoziţiilor cu vânzări, vânzări
angro şi cu amănuntul, servicii de de export-
import, servicii de comercializare pentru terţi
prestate de magazine specializate, strângerea la
un loc în avantajul terţilor a produselor diverse,
din producţie proprie şi a unor terţi (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 siteurilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, servicii de
marketing şi promovare, servicii de cercetare
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şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2018 05836
(151) 07/09/2018
(732) CENTRUL DE CULTURA

AUGUSTIN BENA, STR. MIHAI
VITEAZUL NR. 2, JUDEŢ ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

AUGUSTIN BENA
Centrul de Cultură ALBA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
02.01.01; 02.03.01; 24.17.11; 07.01.24

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi

de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 05837
(151) 07/09/2018
(732) DOINA MARIANA VICTORIA

BOCĂNEŢU, BLD. MAREŞAL
CONSTANTIN PREZAN NR. 4A,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
LEVINTZA PREZINTĂ

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
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(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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 05838
(151) 07/09/2018
(732) S.C. TE-MA ROMANIA S.R.L., BD.

TIMISOARA NR. 60-62, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ELEGANTE
VORHANGSTANGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,

galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05840
(151) 07/09/2018
(732) MARIUS ENACHE, STRADA:

ALE. GHIOCELULUI, NUMAR: 1,
SC.3, ET.4, AP.19, JUDET: GORJ,
MOTRU, GORJ, ROMANIA

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

(540)

BROOKS LUXURY
BRACELETS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11;
27.05.14

(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 (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
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────
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(210) M 2018 05841
(151) 07/09/2018
(732) ALINA GHINGHINA, STR. ION

AGÂRBICEANU NR. 3-11, BL.
A, ET. 1, AP. 16, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Nunta la Ţară

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 02.07.23;
01.17.25; 27.05.01; 27.05.02; 24.07.23

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 05842
(151) 07/09/2018
(732) MIHAI CATALIN CIORCAN , STR.

LUJERULUI NR. 10, BL. 11 A, AP.
49, SECTOR 6
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
INFRACTORUL

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
tipărituri, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi 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 tipografice şi
clişee tipografice.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie,referitoare
la acestea, servicii de analiză industriale şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 05844
(151) 07/09/2018
(732) A-CON GLOBAL ULTRA SRL,

ŞOS. CHITILEI NR. 88, CAM. A,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
07.01.24; 26.11.03; 26.11.25

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

clase:
36. Afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 05845
(151) 07/09/2018
(732) SC HECOMIN IMPEX SRL, STR.

GEORGE BACOVIA, NR. 156,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

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

───────

(210) M 2018 05847
(151) 07/09/2018
(732) SC HECOMIN IMPEX SRL, STR.

GEORGE BACOVIA, NR. 156,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
HECOMIN

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 05849
(151) 07/09/2018
(732) GREEN IMOBILIAR PROJECT

SRL, BDUL. UVERTURII
NR. 222, PARTER, CAMERA
1, BUCUREȘTI, 069804,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GREEN IMOBILIAR

(531) Clasificare Viena: 05.03.15; 07.01.24;
27.05.08; 29.01.12

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

clase:
16. Pliante (tipărituri) în domeniul vânzărilor
imobiliare.
35. Marketing imobiliar, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, analiză
de marketing în domeniul imobiliar, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, organizare și
coordonare de licitații imobiliare.
36. Brokeraj imobiliar, coproprietate imobiliară,
finanțare imobiliară, investiții imobiliare,
agenții imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară, evaluări imobiliare, agenți imobiliari,
administrare de imobile, gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare, servicii
ale agentului imobiliar, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de împrumuturi
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, administrare
de proprietăți imobiliare, servicii ale agenților
imobiliari, servicii privind afaceri imobiliare,
formare de consorții imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, estimări de
proprietăți imobiliare, evaluări de proprietăți
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
planificare de investiții imobiliare, planificare
imobiliară (activități financiare), brokeraj cu
proprietăți imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, acordare de credite imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, brokeraj cu garanții reale
imobiliare, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, organizarea finanțării pentru credite
imobiliare, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), servicii de
gestiune a investițiilor imobiliare, închirieri de
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), servicii
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de investiții în proprietăți imobiliare, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, acordare
de finanțare pentru dezvoltarea imobiliară,
acordare de finanțare pentru promovarea
imobiliară, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, organizare
de închirieri de proprietăți imobiliare, estimări
financiare (asigurări, servicii bancare, proprietăți
imobiliare), consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar, acordarea de garanții financiare
pentru bunurile imobiliare, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale, servicii
financiare pentru achiziționarea de proprietăți
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind proprietățile imobiliare, servicii de tip
escrow pentru bunuri imobiliare, servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), furnizare de
informații privind piața proprietăților (imobiliară),
evaluarea financiară a proprietății personale
și imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de investiții
în domeniul imobiliar (servicii financiare),
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de consultanță în materie de bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, evaluare de cereri
de despăgubire pentru proprietățile imobiliare,
servicii de consultanță în materie imobiliară
pentru corporații, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, Ffrnizare
de informații privind bunuri imobiliare și

terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii de
planificare imobiliară (organizare de afaceri
financiare), servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare,
iIntermediere de contracte de împrumut cu
garanție imobiliară, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
furnizare de informații în legătură cu evaluarea
bunurilor imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de cesiune de contracte de închiriere
a proprietăților imobiliare, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare cu
amănuntul, servicii de agenție pentru vânzarea
de proprietăți imobiliare pe bază de comision,
servicii de listare de proprietăți imobiliare pentru
închirierea de case și închirierea de apartamente
(servicii oferite de agenție imobiliară).
37. Curățarea imobilelor, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare.
41. Formare în domeniul gestionării
proprietăților imobiliare (instruire), servicii
educaționale și de instruire cu privire la
administrația imobiliară.
42. Evaluarea calității proprietăților imobiliare,
întocmire de rapoarte privind planificarea
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imobiliară (servicii de proiectare), servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
evaluare și testare de proprietăți imobiliare
privind prezența materialelor periculoase.

───────

(210) M 2018 05850
(151) 07/09/2018
(732) SC VOX 7 GROUP PRESS

SRL, BDUL. 21 DECEMBRIE
NR. 1989 NR. 146, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400604, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

VIA CLUJ.TV

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

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#85BE4C), albastru
(HEX=#11A0CE), indigo
(HEX=#503566)

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

38. Telecomunicaţii, transmisie de mesaje și
imagini asistată de calculator, transmisie prin
cablu, satelit și televiziune terestră, transmitere
de secvenţe audiovizuale la cerere, transmisie
prin satelit, difuzare de programe prin intermediul
televiziunii, internetului și radioului, difuzare de
programe audiovizuale şi programe multimedia,
difuzare de date, furnizare de informații
referitoare la telecomunicație, furnizare de acces
pentru utilizator la rețelele de telecomunicații,
furnizare de informații referitoare la difuzarea
prin Internet, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la baze de date, furnizare
de servicii de informare, consiliere și consultanță
referitor la servicii de comunicație prin satelit,
televiziune si radio, furnizare de servicii de
informare, consiliere și consultanță referitor la
difuzarea și transmisia de programe de radio sau
televiziune sau transmisie de mesaje și imagini

asistată de calculator, furnizare de servicii de
informare, consiliere și consultanță referitoare la
servicii de agenție de știri, furnizare de servicii
de informare, consiliere și consultanță referitor
la servicii de televiziune interactive, furnizare de
legături de telecomunicație la baze de date din
calculatoare și de pe pagini web, servicii de
consultanță profesională referitoare la difuzare
prin intermediul televiziunii și radioului, servicii de
transmisie și comunicație.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
organizarea și desfășurarea de conferințe și
congrese, organizare de competitii (educație
sau divertisment), organizare şi coordonare
de colocvii, de conferinţe, de congrese,
de forumuri educative nevirtuale, ateliere de
formare, de seminare şi de simpozioane,
organizare de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, activităţi sportive, activităţi
culturale, producţie de programe radiofonice şi
de televiziune, producţie de filme, producție
de filme pe bandă video, producție și
realizare de spectacole, reprezentații de
teatru și alte spectacole distractive, producţie
de programe radiofonice şi de televiziune,
producţie de lucrări audiovizuale, producţie
de efecte speciale pentru programe audio,
video, audiovizuale şi multimedia, producţia
de programe audiovizuale şi multimedia,
producţie audio, video, audiovizuală, multimedia
şi fotografie, înregistrare (filmare) pe suport
audio şi/sau video, publicare de texte (altele
decât textele publicitare), servicii de informare
referitoare la distracție, educație și divertisment,
închiriere de filme, benzi video, DVD-uri și
programe de radio și televiziune, furnizare de
servicii de informare, consiliere și consultanță
referitoare la servicii de educație și divertisment,
furnizare de servicii de informare, consiliere și
consultanță referitoare la programe educative
și de divertisment furnizate on-line și/sau prin
intermediul Internetului, furnizare de servicii de
informare, consiliere și consultanță referitoare
la servicii de divertisment de televiziune și
radiofonic, furnizare de servicii de informare,
consiliere și consultanță referitoare la serviciile
de divertisment și educație furnizate on-line și/
sau prin intermediul platformei de televiziune
interactivă, furnizare de servicii de informare,
consiliere și consultanță referitoare la jocuri
interactive, divertisment interactiv și concursuri
interactive, servicii de realizare a emisiunilor
de televiziune: servicii oferite de realizator
tv, redactor tv, reporter tv, editor tv, regizor
tv, servicii video, audio, iluminat artistic,
imagine, înregistrări magnetice, procesare,
tehnoredactare, machetare, producerea de
videograme şi fonograme, consultanţă în materie
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de producţie de programe audio, video,
audiovizuale şi multimedia.

───────

(210) M 2018 05851
(151) 07/09/2018
(732) SC STUDIO MARTIN SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 111-113,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

B4 beans bread
breakfast bistro

(531) Clasificare Viena: 27.07.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 05852
(151) 07/09/2018
(732) CABINET DR. EPISTATU

DRAGOȘ - MEDICINĂ
DENTARĂ; ORTODONȚIE ȘI
ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ;
IMPLANTOLOGIE, CALEA
DOROBANȚILOR NR. 188-190, ET.
1, AP. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dr Epistatu Dental Institute

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.13

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
și de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
stomatologice, implantologie dentară, estetică
dentară, servicii de ortodonție, endodonție și
parodontologie, servicii de protetică dentară.

───────

(210) M 2018 05853
(151) 07/09/2018
(732) ROAMBRA COMPANY SRL, BLD.

SIMION BĂRNUŢIU BL. 81, ET. 1,
AP. 2, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
PIPETECH

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
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pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05854
(151) 07/09/2018
(732) METROPOLITAN JEWLERY

S.R.L., BULEVARDUL DIMITRIE
CANTEMIR NR. 21, BL. 4,
SC. C, ET. 5, AP. 85, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040236,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
METROPOLITAN JEWELLERY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

───────

(210) M 2018 05855
(151) 07/09/2018
(732) METROPOLITAN JEWLERY

S.R.L., BULEVARDUL DIMITRIE
CANTEMIR NR. 21, BL. 4,
SC. C, ET. 5, AP. 85, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040236,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

METROPOLITAN JEWELRY

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01;
27.05.02

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

14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

───────
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(210) M 2018 05856
(151) 07/09/2018
(732) GREEN IMOBILIAR PROJECT

SRL, BDUL. UVERTURII
NR. 222, PARTER, CAMERA
1, BUCUREȘTI, 069804,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

harput dibek

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 11.03.14;
25.01.19; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică (restaurante,
cafenele și hoteluri).

───────

(210) M 2018 05858
(151) 07/09/2018
(732) VISPO GUARD SRL, STR.

GRIVIȚEI NR. 152, JUDEȚUL
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
VISPO GUARD SRL

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

45. Servicii de protecție și gardă de corp.
───────

(210) M 2018 05859
(151) 07/09/2018
(732) SC ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CulTour

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

16.  Produse de imprimerie și tipografie,
fotografii, publicații (ziare și reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
compilarea de infosrmații în baze de date
computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
38. Telecomunicații, difuzarea de programe
radio și/sau TV (programe și generice radio și/
sau TV), consultanță în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuții în spațiu virtual,
respectiv pe internet (#internet chatrooms"),
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, filmare, organizarea de
târguri și expoziții în scop educativ.
42. Crearea și dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreținerea și găzduirea de
pagini și site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────
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(210) M 2018 05860
(151) 07/09/2018
(732) DANA GABRIELA MARINESCU,

STR. ATENA NR. 2, APT. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
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)

RECOVER MED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.14; 02.01.08; 02.03.08

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

44. Servicii de clinici medicale şi de sănătate.
───────

(210) M 2018 05861
(151) 07/09/2018
(732) S.C. BUTTERFLY AGENCY S.R.L.,

STR. ZAMBILEI NR. 15, CAMERA
1, CORBEANCA, JUD. ILFOV,
OSTRATU (PARADISUL VERDE),
ILFOV, ROMANIA

(540)
EVENTINA

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

42. Servicii de grafică digitală, servicii de
proiectare grafică, servicii artă grafică şi design.

───────


