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Cereri Mărci publicate în 17/01/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 08231 10/01/2018 PHOENICIA HOTELS & SUITES

SRL
Hometel light & furniture

2 M 2018 00089 10/01/2018 CONSTANT ART SECURITY
SRL

CONSTANT ART SECURITY

3 M 2018 00097 10/01/2018 DESIGN YOUR TRAVEL SRL medtravel see the world, be
there

4 M 2018 00101 10/01/2018 S.C. MICUL REGE S.R.L. ADIO GRĂSIME

5 M 2018 00102 10/01/2018 S.C. KRONSOFT
DEVELOPMENT S.R.L.

KRONSOFT Development

6 M 2018 00103 10/01/2018 POPA IOAN Chef Giovanni

7 M 2018 00104 10/01/2018 ELENA ALINA PAVEL SWEETIE BOMBOANE cu green
sugar dulce natural 3+

8 M 2018 00105 10/01/2018 SC PCOK SERVICES SRL LAPTOP STRONG SOLUTIONS
FOR A STRONG LAPTOP

9 M 2018 00106 10/01/2018 Oculus VR, LLC RIFT

10 M 2018 00107 10/01/2018 S BUQUINTA SRL Club A

11 M 2018 00108 10/01/2018 MARIN-VLĂSCEANU
CRISTINA-MARIANA
CAROL- ADRIAN DERMENGIU

LSD - Living Spaces Design

12 M 2018 00109 10/01/2018 LAVINIA-PARASCHIVA
ALEXANDRU

Teatrul de Pică

13 M 2018 00110 10/01/2018 HOFMANN AUTOTECH
ROMANIA SRL

HOTEL ROYAL PALACE

14 M 2018 00111 10/01/2018 BUDURUSI MIHAI VIRGIL SELFIE CAFE

15 M 2018 00112 10/01/2018 ELISIU GOTA TOTUL SE LEAGĂ
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(210) M 2017 08231
(151) 10/01/2018
(732) PHOENICIA HOTELS & SUITES

SRL, STR. ALEXANDRU
ŞERBĂNESCU NR. 87, HOTEL
PHOENICIA, PARTER, CAMERA
5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Hometel light & furniture

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
269C), portocaliu (Pantone 150C),
portocaliu închis (Pantone 158C)

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri.
39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor.

───────

(210) M 2018 00089
(151) 10/01/2018
(732) CONSTANT ART SECURITY SRL,

BLD. GHEORGHE ȘINCAI NR. 11,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040313,
ROMANIA

(540)

CONSTANT ART SECURITY

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 24.01.13;
24.01.15; 26.01.16; 26.02.05; 26.11.09;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, alb, negru

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

45. Servicii de pază.
───────

(210) M 2018 00097
(151) 10/01/2018
(732) DESIGN YOUR TRAVEL SRL,

STR. DR. VICTOR BABEŞ, NR. 3,
AP. 3
, CLUJ-NAPOCA , CLUJ, ROMANIA

(740) Cabinet individual autorizat
LADANYI-consilier în proprietate
industrială, STR. TRAIAN NR. 29E,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ROMANIA

(540)

medtravel see the
world, be there

(531) Clasificare Viena: 26.01.05; 01.15.23;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
39. Servicii de agenţie de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenţie
de turism pentru organizarea de vacanţe
(transport), agenţie de turism (rezervări pentru
călătorii).

───────
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(210) M 2018 00101
(151) 10/01/2018
(732) S.C. MICUL REGE S.R.L., STR.

NARCISELOR NR. 11, JUD.
BRAŞOV, SĂCELE, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

ADIO GRĂSIME

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 02.03.05; 02.03.16; 02.03.17;
10.03.07; 26.01.06

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00102
(151) 10/01/2018
(732) S.C. KRONSOFT DEVELOPMENT

S.R.L., BD. SATURN NR. 51, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

KRONSOFT Development

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 24.17.25

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

42. Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
precum 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).

───────
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(210) M 2018 00103
(151) 10/01/2018
(732) POPA IOAN, BD. TRAIAN NR. 17,

BL. A4, SC. B, ET. 4, AP. 26, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

Chef Giovanni

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 00104
(151) 10/01/2018
(732) ELENA ALINA PAVEL, CARTIER

GREEN CITY, STR. 3, NR. 19, JUD.
ILFOV, COMUNA 1 DECEMBRIE,
ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL
, STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL. O2, SC. C, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SWEETIE BOMBOANE cu
green sugar dulce natural 3+

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.03.15; 01.15.11; 03.04.24

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

5. Produse dietetice, suplimente alimentare.
30. Produse din ciocolată, produse din cereale
cu îndulcitori naturali.

───────
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(210) M 2018 00105
(151) 10/01/2018
(732) SC PCOK SERVICES SRL, STR.

VASILE LUPU NR. 7, BL. B25, SC.
1, ET. 3, AP. 13, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL
, STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL. O2, SC. C, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LAPTOP STRONG
SOLUTIONS FOR A
STRONG LAPTOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 02.09.14; 02.09.18; 01.13.15

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în folosul
terţilor a pieselor şi componentelor pentru
calculatoare (exceptând transportul) pentru ca
aceştia să le poată achiziţiona cât mai comod,
servicii de comerţ on-line.

───────

(210) M 2018 00106
(151) 10/01/2018
(732) Oculus VR, LLC, STR. WILLOW

ROAD NR. 1601, CA, UNITED
STATES (US), MENLO PARK,
94025

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
RIFT

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

9. Hardware pentru calculator, software de
relaționare socială, instrumente de dezvoltare
software, software pentru utilizare ca interfață
de programare a aplicațiilor (API), interfață de
programare a aplicațiilor (API) pentru utilizarea
în crearea de aplicații software, interfața de
programare a aplicațiilor (API) pentru software
care facilitează servicii online pentru rețele
sociale și pentru recuperarea, încărcarea,
descărcarea, accesarea și gestionarea datelor,
software pentru crearea, gestionarea și
interacțiunea cu o comunitate online, software
pentru organizarea, căutarea de, și gestionarea
evenimentelor, software pentru creare, editare,
încărcare, descărcare, accesare, vizualizare,
postare, afișare, etichetare, scriere de
bloguri, difuzare, conectare, adnotare, indicarea
sentimentelor despre, comentarea asupra,
încorporarea, transmiterea și partajarea sau
furnizarea în alt mod de medii electronice sau a
informațiilor prin intermediul rețelelor informatice
și de comunicații, software pentru modificarea
și permiterea transmiterii de imagini, conținut
și date audio, video, date audio și audio
vizuale, software pentru colectarea, gestionarea,
editarea, organizarea,
modificarea, transmiterea, partajarea și stocarea
datelor și informațiilor, software de calculator
pentru trimiterea și primirea de mesaje
electronice, alerte, notificări și mementouri,
carduri codificate magnetic pentru cadouri,
software pentru jocuri de realitate virtuală,
software pentru jocuri cu realitate augmentată,
software pentru jocuri cu realitate mixtă,
hardware de calculator pentru jocuri cu realitate
virtuală, hardware de calculator pentru jocuri
cu realitate augmentată, hardware de calculator
pentru jocuri cu realitate mixtă,
dispozitive periferice de calculator, software
de realitate virtuală, realitate augmentată
și realitate mixtă utilizat pentru a permite
calculatoarelor, consolelor de jocuri video,
consolelor de jocuri video portabile, tabletelor,
dispozitivelor mobile, și telefoanelor mobile
să ofere experiențe de realitate virtuală,
software de jocuri pentru dispozitive fără fir,
software de jocuri pentru dispozitive electronice
portabile, software pentru jocuri electronice,
software de realitate virtuală, software de
realitate augmentată, software de realitate
mixtă, software pentru jocuri video, programe
interactive multimedia pentru jocuri pe calculator,
programe de jocuri electronice descărcabile,
software pentru jocuri de calculator, căști pentru
folosire cu calculatoare, echipamente laser
pentru scopuri nemedicale, software pentru
integrarea datelor electronice cu medii reale
în scopuri de divertisment, educație, jocuri,
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comunicare și relaționare socială, software
pentru conversia limbajului natural în comenzi
executate de mașină, software, și anume,
o interfață interpretativă pentru facilitarea
interacțiunii dintre oameni și mașini, software
pentru asistent personal, software pentru
asistent social, software pentru planificarea
activităților cu alți utilizatori, făcând recomandări,
software pentru cartografiere socială și de
destinație, software pentru comandarea și / sau
achiziționarea de bunuri și servicii, software
pentru conținut fără fir, furnizare de date și
informații, software pentru crearea, gestionarea
și accesarea grupurilor din cadrul comunităților
virtuale, hardware de calculator pentru
realitatea virtuală, hardware de calculator pentru
jocuri de realitate virtuală, software de realitate
virtuală utilizat pentru a permite calculatoarelor,
consolelor de jocuri video, consolelor de jocuri
video portabile, tabletelor, dispozitivelor mobile
și telefoanelor mobile să ofere experiențe
de realitate virtuală, software pentru jocuri
pe calculator destinat consolelor pentru jocuri
video folosite acasă, periferice portabile
(dispozitive electronice) pentru computere,
tablete, dispozitive mobile și telefoane mobile,
și anume afișaje configurabile pentru montat
pe cap, căști pentru utilizare cu console de
jocuri video, software de calculator, hardware
de calculator pentru realitatea augmentată,
căști de realitate virtuală, căști de realitate
augmentată, ochelari de realitate virtuală,
ochelari de realitate augmentată, software
de realitate virtuală pentru navigarea într-un
mediu al realității virtuale, software de realitate
augmentată pentru navigarea într-un mediu
de realitate augmentată, software de realitate
augmentată privind utilizarea pentru a permite
calculatoarelor, consolelor de jocuri video,
consolelor de jocuri video portabile, tabletelor,
dispozitivelor mobile și telefoanelor mobile
să ofere experiențe de realitate augmentată,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, căști
pentru jocuri de realitate augmentată, controlori
(dispozitive electronice) de realitate virtuală
manuali, controlori de realitate augmentată
manuali, programe de jocuri video și de
jocuri pe calculator, software de divertisment
interactiv, software de recunoaștere a gesturilor,
senzori de urmărire a mișcării pentru tehnologia
realității virtuale, senzori de urmărire a mișcării
pentru tehnologia realității augmentate, software
de calculator pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, dispozitive digitale
media de difuzare, căști auriculare, căști pentru
telefon, software de afișare video, hardware de
afișare video, și anume, drivere video pentru
ochelari video, software pentru navigarea într-

un mediu de realitate virtuală, software pentru a
permite utilizarea calculatoarelor, consolelor de
jocuri video, consolelor de jocuri video portabile,
tabletelor, dispozitivelor mobile și telefoanelor
mobile să ofere experiențe de realitate
virtuală și augmentată, software de realitate
virtuală pentru urmărirea obiectelor, controlul
mișcării și vizualizarea conținutului, software de
realitate augmentată pentru urmărirea obiectului,
controlul mișcării și vizualizarea conținutului,
software de realitate virtuală pentru ca utilizatorii
să experimenteze vizualizarea, manipularea
și imersiunea în realitatea virtuală, software
de realitate augmentată pentru ca utilizatorii
să experimenteze vizualizarea, manipularea și
imersiunea în realitatea augmentată, software
de realitate virtuală pentru operarea căștilor
de realitate virtuală, software de realitate
augmentată pentru operarea căștilor de realitate
augmentată, software de realitate virtuală pentru
divertisment interactiv, software de realitate
augmentată pentru divertisment interactiv, căşti
audio, software pentru înregistrarea, stocarea,
transmiterea, primirea, afișarea și analizarea
datelor de la hardware-ul de calculator portabil,
dispozitive de calcul portabile, compuse în
principal din software și ecrane de afișare
pentru conectarea la computere, tabletelor,
dispozitive mobile și telefoane mobile, pentru
a permite experiențe din lumea realității
virtuale și realității augmentate, ochelari de
protecție pentru a permite experiențe din
lumea realității virtuale și realității augmentate,
software pentru utilizarea în crearea și
proiectarea realității virtuale și a software-ului de
realitate augmentată, interfață de programare a
aplicațiilor (API) pentru software de calculator
pentru dezvoltarea și crearea de realități
virtuale și experiențe de realitate augmentata,
software și firmware pentru programele de
sisteme de operare, sisteme de operare pe
calculator, software pentru urmărirea mișcării,
vizualizarea, manipularea, vizionarea și afișarea
experiențelor realității virtuale și augmentate,
software, firmware și hardware pentru urmărirea
și recunoașterea optică, vocală, audio, mișcării,
ochilor și gesturilor, hardware și software pentru
operarea dispozitivelor cu senzori, dispozitive
electronice cu senzori, camere video, proiectori
și microfoane pentru detectarea, captarea și
recunoașterea gesturilor, feței și vocii, hardware
și software pentru detectarea obiectelor,
gesturilor utilizatorilor și comenzilor, software
și firmware pentru controlul, configurarea și
gestionarea controlorilor,
software și firmware pentru a permite
dispozitivelor electronice să facă schimb de
date și să comunice între ele, software
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pentru sisteme de operare pe calculator,
programe de driver software pentru dispozitive
electronice pentru a permite hardware-ului
de calculator și dispozitivelor electronice să
comunice între ele, camere, baterii electrice,
încărcătoare de baterii electrice, casete pentru
baterii, acumulatori, dispozitive de încărcare
și de gestionare a energiei electrice pentru
dispozitive electronice mobile, baterii electrice
externe, standuri de încărcare pentru dispozitive
electronice mobile, încărcătoare de bază pentru
dispozitive electronice mobile, stații de încărcare
pentru vehicule electrice, încărcătoare externe,
stații de încărcare fără fir, dispozitive cu
baterii electrice reîncarcabile, și anume baterii
reîncărcabile și surse portabile, baterii externe
reîncărcabile pentru utilizarea cu dispozitive
electronice mobile, încărcătoare pentru baterii,
adaptoare de alimentare, adaptoare electrice,
conectoare electrice și electronice, pungi
și cutii special adaptate pentru dispozitive
electronice mobile, serviete, rucsaci și cutii de
transport pentru dispozitive electronice mobile,
carcase pentru dispozitive electronice mobile,
fațete, capace și carcase de protecție pentru
dispozitive electronice mobile, manșoane de
protecție pentru dispozitive electronice mobile,
suporturi, banderole, cleme și cutii de transport
special adaptate pentru dispozitive electronice
mobile, suporturi de perete pentru montarea
dispozitivelor electronice mobile, standuri pentru
dispozitive electronice mobile, suporturi pentru
dispozitive electronice mobile, telecomenzi
pentru dispozitive electronice mobile, cabluri
și conectori audio pentru difuzoare, difuzoare
audio, stații de andocare pentru dispozitive
electronice mobile, difuzoare, piese și accesorii
pentru cabluri electronice, cabluri electrice,
cabluri de conectare, cabluri pentru transmiterea
semnalelor optice, cabluri electrice și conectori
de cablu, microfoane, receptoare audio,
transmițătoare audio, periferice de calculator
fără fir, afișaje electronice configurabile pentru
montat pe cap, receptoare de semnale
electronice, receptoare video, transmițătoare și
receptoare fără fir pentru reproducerea sunetului
și semnalelor, senzori electrici, senzori pentru
monitorizarea mișcărilor fizice, software sub
forma unei aplicații mobile, cartele SIM, software
pentru procesarea imaginilor, graficii, audio,
video și text, software de mesagerie, software
pentru facilitarea și
organizarea finanțării și distribuției de strângere
de fonduri și donații, software pentru servicii
online de strângere de fonduri caritabile și
servicii de donare financiară.

35. Organizarea, promovarea și desfășurarea
de expoziții , târguri și evenimente în scopuri de
afaceri comerciale.
41. Servicii de divertisment, servicii de partajare
a fotografiilor și servicii de partajare video,
servicii de publicare electronică, servicii de
divertisment, și anume, facilitarea serviciilor
interactive și cu mai mulți jucători și a jocurilor cu
un singur jucător pentru jocuri jucate prin internet
sau prin rețele de comunicații, furnizarea de
informații despre jocuri video, jocuri multimedia
electronice sau interactive prin intermediul
internetului sau al rețelelor de comunicații,
organizarea și desfășurarea de concursuri și
facilitarea evenimentelor pentru jucătorii de
jocuri electronice sau multimedia interactive
(divertisment) , furnizarea de resurse online
pentru dezvoltatorii de software, organizarea
de concursuri și programe de acordare de
stimulente pentru dezvoltatorii de software,
publicarea de materiale educaționale, și anume,
publicarea de cărți, jurnale, buletine de
știri și publicații electronice, jurnale online,
și anume, bloguri, servicii de divertisment,
și anume, furnizarea de jocuri de realitate
virtuală, divertisment interactiv și conținut
de realitate virtuală, servicii de divertisment,
și anume, furnizarea de jocuri de realitate
augmentată, divertisment interactiv și conținut de
realitate augmentată, servicii de divertisment, și
anume, furnizarea de jocuri de realitate mixte,
divertisment interactiv și conținut de realitate
mixtă, furnizarea unui joc de calculator pentru
utilizare în rețea de către utilizatorii rețelei,
furnizarea de jocuri de realitate virtuala online,
furnizarea de jocuri de realitate augmentată
online, furnizarea de jocuri de realitate mixtă
online, servicii de divertisment, și
anume, furnizarea de jocuri video online,
organizarea de expoziții și evenimente în
domeniul divertismentului interactiv, a realității
virtuale și a realității augmentate, a industriei
electronice de consum și a divertismentului
pentru jocuri video în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea și desfășurarea de
conferințe educaționale, organizarea de expoziții
și evenimente în domeniul dezvoltării de
software în scopuri educaționale, servicii
educaționale, și anume, organizarea și
desfășurarea de conferințe și seminarii
în domeniul realității virtuale, a realității
augmentate, a inteligenței artificiale și a
internetului obiectelor, furnizare de baze de
date computerizate, electronice și online în
domeniul divertismentului, închiriere de chioșcuri
de fotografie și / sau video pentru capturarea,
încărcarea, editarea și partajarea de imagini și
videoclipuri, servicii de divertisment, și anume,
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furnizarea de facilități online pentru redare de
conținut de divertisment și difuzare video în
direct de evenimente de divertisment, furnizare
de jocuri online
pe calculator și video, servicii de divertisment,
și anume, organizarea și desfășurarea de
concursuri pentru încurajarea utilizării și
dezvoltării divertismentului interactiv, a realității
virtuale, a realității augmentate, a electronicelor
de larg consum și a software-ului și
hardware-ului de divertisment pentru jocuri
video, organizarea de expoziții și evenimente
pentru scopuri culturale, educaționale sau de
divertisment, producție de software pentru jocuri
video și pentru jocuri pe calculator, servicii de săli
de jocuri de realitate
virtuală, servicii de săli de jocuri de realitate
augmentată, servicii de jocuri în realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri în realitate augmentată
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
furnizare de jocuri online pe calculator și
jocuri interactive, producție video de realitate
augmentată, producție video de realitate virtuală,
servicii de producție multimedia, servicii de
divertisment, și anume, furnizarea de jocuri de
realitate augmentată și conținut de divertisment
interactiv,
servicii de divertisment, și anume, furnizarea
de medii de realitate virtuală online, servicii
de divertisment, și anume, furnizarea de medii
de realitate augmentată online, furnizarea de
informații de divertisment de la indicatori și
baze de date care pot fi căutate, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
grafică, imagini fotografice și rețele informatice
și de comunicații audio-vizuale, furnizarea de
informații despre jocuri și jocuri video online
prin rețele de calculatoare sau de comunicații,
organizarea și desfășurarea de concursuri și
facilitarea evenimentelor pentru jucători video și
jucători de jocuri pe calculator, organizarea de
expoziții în domeniul divertismentului interactiv, a
realității virtuale, a electronicelor de larg consum
și a divertismentului pentru jocuri video pentru
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
și desfășurarea de conferințe educaționale,
organizare de expoziții și evenimente în
domeniul dezvoltării de software în scopuri
educaționale, servicii de învățământ, furnizarea
de instruire, activități sportive și culturale,
închiriere de căști pentru realitate viruală,
hardware de calculator pentru realitate virtuală și
software pentru
realitate virtuală.

───────

(210) M 2018 00107
(151) 10/01/2018
(732) S BUQUINTA SRL, STR.

CASTANILOR NR. 20, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
Club A

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

7. Maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 00108
(151) 10/01/2018
(732) MARIN-VLĂSCEANU CRISTINA-

MARIANA, STR. GĂRII NR. 47,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, TITU,
135500, DAMBOVIȚA, ROMANIA
CAROL- ADRIAN DERMENGIU ,
BD. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.
80, BL. 135, SC. 1, ET. 5, AP. 13,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050884,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)
LSD - Living Spaces Design

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

42. Servicii de arhitectură, design arhitectural,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare
și decorațiuni exterioare, servicii de design
interior și exterior, servicii de informare privind
armonizarea și combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, servicii de
decorațiuni interioare, consultanță în decorațiuni
interioare.
44. Servicii de grădinărit, grădinărit peisagistic,
consultanță în grădinărit, informații și consiliere
cu privire la grădinărit, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, consultanță referitoare la
peisagistică, combaterea buruienilor, amplasare
de gazon, amplasare de gazon artificial,
aranjamentul florilor.

───────

(210) M 2018 00109
(151) 10/01/2018
(732) LAVINIA-PARASCHIVA

ALEXANDRU, INTRAREA
BOBEICĂ NR. 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Teatrul de Pică

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

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

───────

(210) M 2018 00110
(151) 10/01/2018
(732) HOFMANN AUTOTECH ROMANIA

SRL, CALEA VITAN NR. 242,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031301,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOTEL ROYAL PALACE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.19; 27.05.22

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────
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(210) M 2018 00111
(151) 10/01/2018
(732) BUDURUSI MIHAI VIRGIL, STR.

GLICINELOR NR. 8, BL. M 53,
SC. 1, ET. 1, AP. 12, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SELFIE CAFE

(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 05.07.01;
11.03.04; 16.03.01; 26.11.08; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi servicii oferite de cafenele.

───────

(210) M 2018 00112
(151) 10/01/2018
(732) ELISIU GOTA, STR. DECEBAL NR.

54, JUDEȚUL ALBA, PETREȘTI,
ALBA, ROMANIA

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

(540)
TOTUL SE LEAGĂ

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

19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,

asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────


