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Cereri Mărci publicate în 18/04/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02409 11/04/2018 SC PROFIS CONSULTING SRL PROFIS CONSULTING

2 M 2018 02410 11/04/2018 SC MULTINVEST SRL MULTINVEST

3 M 2018 02411 11/04/2018 SC MEDMARKETING SRL NEUROFAST ALA

4 M 2018 02413 11/04/2018 RĂZVAN GRIGORESCU CENTRUL DE ANALIZE
AVANSATE ŞI SOCIOLOGIE
APLICATĂ ''ANFORA''

5 M 2018 02414 11/04/2018 SC GREEN NET SA Excelenţă în parfumerie

6 M 2018 02415 11/04/2018 SC GREEN NET SA Excelenţa în parfumerie

7 M 2018 02416 11/04/2018 EDUSOFT TECHNOLOGIES
SRL

EDUSOFT

8 M 2018 02417 11/04/2018 TALLY TRADING SRL TAPRO

9 M 2018 02418 11/04/2018 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
SRL

CORPUL EXPERŢILOR
CONSTATATORI DAUNE

10 M 2018 02419 11/04/2018 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
SRL

AUTOCAR SERVICE PE
DURATA REPARATIEI MASINA
LA SCHIMB

11 M 2018 02420 11/04/2018 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
SRL

AUTOCAR SERVICE am primit-o
GRATIS pe durata reparaţiei

12 M 2018 02421 11/04/2018 TALLY TRADING SRL TALLY trading energy

13 M 2018 02422 11/04/2018 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
SRL

SERVICE CAR CITY
INSURANCE

14 M 2018 02423 11/04/2018 NEXIO WEB SRL KEKS

15 M 2018 02424 11/04/2018 RCS & RDS S.A DIGI 5G READY

16 M 2018 02425 11/04/2018 RCS & RDS S.A DIGI MOBIL 5G READY

17 M 2018 02426 11/04/2018 MARGARITA MAMSIROVA CANTA CUISINE EST. 2012

18 M 2018 02427 11/04/2018 NICOLAE BOGDAN CHIOSAN Lisimed Policlinica familiei tale!

19 M 2018 02428 11/04/2018 GEORA TOTAL LOGISTICS
SRL

Green Garden

20 M 2018 02429 11/04/2018 S.C. GTS SECURITY FORCE
S.R.L.

GTS SECURITY FORCE

21 M 2018 02430 11/04/2018 VASILE MARIUS GAVRILĂ DISKOTEKA FESTIVAL HIT after
HIT '80 '90 ROMANIA

22 M 2018 02431 11/04/2018 SC LEOHR SRL stayinterview by leoHR

23 M 2018 02432 11/04/2018 S.C. WERK BAUSTOFF S.R.L. WERK Adezivi Vopsele Tencuieli
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 02433 11/04/2018 S.C. Johnson & Son, Inc. NOI AVEM O AROMA PENTRU

FIECARE

25 M 2018 02434 11/04/2018 Altona Cosmetics Technology
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

NOTE

26 M 2018 02435 11/04/2018 SC CIRAST SRL APIPOLLEN SUBSTITUTE

27 M 2018 02436 11/04/2018 USKO SERV SRL ORI?ORI

28 M 2018 02437 11/04/2018 OCTOPUS INC SRL a APEXEL

29 M 2018 02438 11/04/2018 DUMITRU, POPESCU SI
ASOCIATII S.P.A.R.L.

DPA Legal Team

30 M 2018 02439 11/04/2018 BENJAMIN PHILIPPE ALAIN
HUET

ALT MEDIA FACTORY

31 M 2018 02441 11/04/2018 SC STAR FOODS E.M. SRL Star FUN

32 M 2018 02442 11/04/2018 BIANCA CRISTINA RUSU DECOS

33 M 2018 02443 11/04/2018 MEIA CALZE SRL meia

34 M 2018 02444 11/04/2018 COSMO VENTURES SRL HYPERION TOWERS

35 M 2018 02445 11/04/2018 3DIGITAL EDGE SRL Omazing



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/04/2018

(210) M 2018 02409
(151) 11/04/2018
(732) SC PROFIS CONSULTING SRL,

STR. GHEORGHE DOJA NR.
64-68, ET. V, JUD. MUREŞ, TARGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

PROFIS CONSULTING

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.03.23; 26.11.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 02410
(151) 11/04/2018
(732) SC MULTINVEST SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 67,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

MULTINVEST

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.03.23; 26.11.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2018 02411
(151) 11/04/2018
(732) SC MEDMARKETING SRL, STR.

MUNCII NR. 24, AP. 3, JUD.
MUREŞ, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)
NEUROFAST ALA

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

5. Supliment alimentar (de uz medical) pentru
menținerea funcționării normale a sistemului
nervos.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii oferite de lanţuri de
magazine., regruparea în avantajul terţilor a
cremelor naturiste şi farmaceutice, cosmeticelor,
accesoriilor de baie şi parfumurilor, a produselor
farmaceutice şi de uz veterinar, produselor
sanitare de uz medical, substanţelor
dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor alimentare,
suplimentelor alimentare recomandate pentru
menținerea funcționării normale a sistemului
nervos, suplimentelor dietetice, plasturilor,
materialelor de pansat, materialelor pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţilor, produselor pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicidelor, erbicidelor,
a aparatelor şi instrumentelor chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali,
articolelor ortopedice, materialor de sutură, prin
diferite forme de comerţ, inclusiv pagina web, (cu
excepţia transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor (exceptând
transportul) a produselor de cosmetică facială,
corporală şi pentru păr, în principal, ulei masaj,
creme masaj, gel masaj, măşti corporale, creme
corp, gel faţă, măşti faciale, săpun, şampon,
duş gel, balsam dupa ras, balsam corp, balsam
păr, produse machiaj, fond de ten, rimel, ruj
buze, gloss buze, farduri, corector, sare de
baie, produse demachiere, produse după epilat,
ser facial, a cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi parfumurilor,
a produselor farmaceutice şi de uz veterinar,

suplimentelor alimentare, articolelor ortopedice,
materialelor de sutură, inclusiv prin pagina
web, publicitate inclusiv prin pagina web pentru
produsele comercializate, servicii de import-
export în legătură cu produsele comercializate.

───────

(210) M 2018 02413
(151) 11/04/2018
(732) RĂZVAN GRIGORESCU, BD, ION

MIHALACHE NR. 42-52, BL. 35,
SC. D, ET. 9, AP. 152, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CENTRUL DE ANALIZE
AVANSATE ŞI SOCIOLOGIE

APLICATĂ ''ANFORA''

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

clase:
35. Analiză afacerilor comerciale, analiza
atitudinilor companiei, analiza comercială a
pieţei, analiza comportamentului companiei,
analiza datelor comerciale, analiza datelor
şi statisticilor studiilor de piaţă, analiza de
previziuni economice în scopuri comerciale,
analiza economică în scop de afaceri, analiza
de afaceri, cercetare şi servicii de informare
(comercială), analiza informaţiilor de afaceri
(comercială), analiza reacţiilor consumatorilor,
analiza strategică a activităţilor economice,
analiză şi cercetare de piaţă, analize de
piaţă, analiză tendinţelor în afaceri, analiza
studiilor de piaţă, analiza statistică în afaceri,
analiza postului pentru determinarea seturilor
de abilităţi ale angajatului şi a altor cerinţe
cu privire la angajat, analiza preţului de
cost, analiza profitului rezultat din activitate,
analize cost-beneficiu, analiza tendintelor de
marketing, analiza sistemelor de management
ale afacerilor, cercetare de informaţii de afaceri,
cercetare computerizată de piaţă, cercetare
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computerizată comercială, colectare de date,
colectare de informaţii cu privire la analiza
de piaţă, colectare de informaţii cu privire la
cercetarea pieţei, colectarea de informaţii pentru
afaceri, consultanţă comercială în materie de
fuziuni, consiliere privind achiziţiile, consultanţă
în afaceri, culegere şi sistematizare de informaţii
în baze de date informatice, evaluare de
oportunităţi de afaceri, efectuare de cercetări
de afaceri (comerciale), informare şi consultanţă
cu privire la comerţul exterior, intervievare în
scopul cercetării pieţei, investigaţii pentru afaceri
(comerciale), realizare de materiale publicitare.
42. Cercetare privind securitatea, cercetare
ştiinţifică în domeniul securităţii.

───────

(210) M 2018 02414
(151) 11/04/2018
(732) SC GREEN NET SA, STR. PICTOR

ROSENTHAL, NR. 14, ET.2, AP.3,
CAM. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Excelenţă în parfumerie

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
9. Casete luminoase (panouri luminoase), firme
luminoase.
16.  Publicaţii periodice, tipărituri, magazine
(reviste), ghiduri (manuale), cărţi ghid,
imprimate, plicuri, prospecte, postere, pliante,
cataloage, broşuri, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice şi educative,
materiale publicitare (tipărituri), caractere
tipografice, clişee, hârtie,
carton şi produse din aceste materiale, produse
de imprimerie, materiale plastice pentru ambalaj,
forme de tipar.
21. Articole din ceramică, sticlărie.

35.  Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
editoriale şi redacţionale, regruparea la un loc
în beneficiul terţilor (exceptând transportul) a
produselor cosmetice şi de parfumerie, servicii
oferite de un lanţ de magazine (parfumerii).
41.  Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44.  Servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

───────

(210) M 2018 02415
(151) 11/04/2018
(732) SC GREEN NET SA, STRADA

PICTOR ROSENTHAL, NR.14,
ETAJ 2, AP.3, CAM. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Excelenţã în parfumerie

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

clase:
9. Casete luminoase (panouri luminoase), firme
luminoase.
16. Publicaţii periodice, tipărituri, magazine
(reviste), ghiduri (manuale), cărţi ghid,
imprimate, plicuri, prospecte, postere, pliante,
cataloage, broşuri, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice şi educative,
materiale publicitare (tipărituri), caractere
tipografice, clişee, hârtie, carton şi produse
din aceste materiale, produse de imprimerie,
materiale plastice pentru ambalaj, materiale
forme de tipar.
21. Articole din ceramică, sticlărie.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
editoriale şi redacţionale, regruparea la un loc
în beneficiul terţilor (exceptând transportul) a
produselor cosmetice şi de parfumerie, servicii
oferite de un lanţ de magazine (parfumerii).
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale
44. Servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

───────

(210) M 2018 02416
(151) 11/04/2018
(732) EDUSOFT TECHNOLOGIES

SRL, STR. BALTA ALBINA NR.
9, CAMERA 408, ET. 4, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EDUSOFT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetare
şi proiectare în legătură cu acestea, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectarea
şi dezvoltarea de hardware şi software de
calculator.

───────

(210) M 2018 02417
(151) 11/04/2018
(732) TALLY TRADING SRL, STR.

RECOLTEI NR. 28, JUD. MUREŞ,
LODUS, MUREȘ, ROMANIA

(540)

TAPRO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:grena (HEX 751341)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
materiale plastice extrudate, materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante, ţevi
flexibile nemetalice.

───────

(210) M 2018 02418
(151) 11/04/2018
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

SRL, STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESU NR. 9A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CORPUL EXPERŢILOR
CONSTATATORI DAUNE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.16; 18.01.09; 18.01.23; 16.03.17

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────
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(210) M 2018 02419
(151) 11/04/2018
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

SRL, STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 9A, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AUTOCAR SERVICE PE
DURATA REPARATIEI
MASINA LA SCHIMB

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

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 02420
(151) 11/04/2018
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

SRL, STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 9A, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AUTOCAR SERVICE
am primit-o GRATIS
pe durata reparaţiei

(531) Clasificare Viena: 02.03.16; 14.05.01;
14.05.02; 18.01.09; 18.01.23; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 02421
(151) 11/04/2018
(732) TALLY TRADING SRL, STR.

RECOLTEI NR. 28, JUDEŢUL
MUREŞ, LUDUS, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

TALLY trading energy

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 02422
(151) 11/04/2018
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

SRL, STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 9A, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SERVICE CAR
CITY INSURANCE

(531) Clasificare Viena: 18.01.23; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 02423
(151) 11/04/2018
(732) NEXIO WEB SRL, STR. OASULUI

NR. 9, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

KEKS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08

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

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou

───────

(210) M 2018 02424
(151) 11/04/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 BUCURESTI,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DIGI 5G READY

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2018 02425
(151) 11/04/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 BUCURESTI,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DIGI MOBIL 5G READY

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.

───────
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(210) M 2018 02426
(151) 11/04/2018
(732) MARGARITA MAMSIROVA,

CETĂŢEAN STRĂIN CU
REZIDENŢĂ ÎN ROMÂNIA, STR.
SAELELOR NR. 13, JUDEŢUL
PRAHOVA, BUŞTENI, RUSIA

(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)

CANTA CUISINE EST. 2012

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 03.04.26;
03.09.10; 05.05.10; 05.05.18; 11.03.02;
19.01.01; 22.01.10; 22.01.15; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02

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

43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de baruri, snack-baruri, servicii de catering,
servicii hoteliere.

───────

(210) M 2018 02427
(151) 11/04/2018
(732) NICOLAE BOGDAN CHIOSAN,

STR. E. IONESCU NR. 10, BL.
C3ABC, SC. B, ET. 1, AP. 7,
JUDEŢUL OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA

(540)

Lisimed Policlinica
familiei tale!

(531) Clasificare Viena: 02.03.15; 02.03.16;
02.03.23; 02.01.15; 02.01.16; 02.01.23;
24.13.17; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2018 02428
(151) 11/04/2018
(732) GEORA TOTAL LOGISTICS

SRL, STR. CRIZANTEMEI NR. 1,
BL. 1ABC, SC. A, ET. 4, AP. 19,
JUDEŢUL OLAT, SLATINA, OLT,
ROMANIA

(540)

Green Garden

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.03

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

31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe brute şi neprocesate, plante şi flori
naturale, hrană pentru animale, malţ.
35. Regruparea în avantajul terţilor a florilor
şi plantelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata şi prin florării.
41. Educaţie, instruire, organizare de
evenimente de divertisment, activităţi sportive şi
culturale.
44. Aranjamente florale.

───────

(210) M 2018 02429
(151) 11/04/2018
(732) S.C. GTS SECURITY FORCE

S.R.L., BULEVARDUL
BASARABILOR, COMPLEX UNIC
1, BL. A1, PARTER, JUDEȚUL
ARGEȘ, MUNICIPIUL CURTEA
DE ARGEȘ, 115300, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

GTS SECURITY FORCE

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.07.24;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────

(210) M 2018 02430
(151) 11/04/2018
(732) VASILE MARIUS GAVRILĂ, STR.

PANSELELOR NR. 8, JUDEȚUL
IALOMIȚA, FETEȘTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

DISKOTEKA FESTIVAL HIT
after HIT '80 '90 ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 13.01.25; 16.01.16;
16.01.17; 16.03.01; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

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

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

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

───────
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(210) M 2018 02431
(151) 11/04/2018
(732) SC LEOHR SRL, PIAȚA CHARLES

DE GAULLE NR. 15, CHARLES DE
GAULLE PLAZA, ET. 3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

stayinterview by leoHR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25

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

35. Servicii de consultanță în recrutare, servicii
de recrutare de personal, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, furnizare
de informații privind recrutarea personalului,
administrarea resurselor umane.
41. Educaţie, divertisment, activităţi culturale,
organizarea și susținerea de traininguri,
organizarea de workshop-uri, organizarea de
simpozioane, conferințe.

───────

(210) M 2018 02432
(151) 11/04/2018
(732) S.C. WERK BAUSTOFF S.R.L.,

STR. VICTORIEI NR. 165,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430061, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

WERK Adezivi
Vopsele Tencuieli

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
376C), gri (RAL=7016)

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

1. Adezivi chimici pentru aplicarea izolațiilor,
adezivi pentru impermeabilizare, adezivi pentru
mortar, adezivi pentru pavajul ornamental,
adezivi utilizați în construcție, adezivi pentru
fixarea gresiei, adezivi pentru uz industrial,
adezivi pentru plăci de faianță, adezivi industriali
folosiți în construcții, adezivi pentru pozarea
plăcilor ceramice, adezivi pentru tapete de
hârtie, adezivi pentru plăci de faianță, adezivi
pentru prefabricate din ciment, adezivi pentru
acoperirile de pereți, adezivi pentru acoperiri
de podele, adezivi pentru utilizare în construcții,
adezivi pentru acoperiri de tavane, adezivi
rășinoși de uz industrial, adezivi sub formă
de spray, adezivi pentru lipirea plăcilor de
tavan, adezivi pentru fixarea plăcilor de tavan,
adezivi structurali pentru utilizare în construcții,
adezivi pentru fixarea plăcilor de faianță, adezivi
pentru fixarea acoperirilor pentru pereți, adezivi
pentru utilizare în industria construcțiilor, adezivi
pentru fixarea plăcilor de izolare, compuși chimici
folosiți la fabricarea adezivilor, adezivi industriali
folosiți în acoperiri și etanșări, adezivi folosiți
la fabricarea acoperirilor pentru pereți, adezivi
utilizați ca materiale de îmbinare (industrial),
adezivi cu priză rapidă de uz industrial, adezivi
pentru podele, tavane și plăci de faianță,
adezivi de uz industrial sub formă de tencuieli,
adezivi pe bază de apă pentru uz industrial,
cimenturi pe bază de cauciuc (adezivi) de uz
industrial, adezivi industriali folosiți la lucrări de
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instalații de apă și canalizare, soluții chimice
pentru îndepărtarea tapetului, compuși de
izolare împotriva umezelii (altele decât vopsele),
inhibatori de migrare a vopselei utilizați la
vopsirea textilelor, produse chimice de protecție
împotriva intemperiilor, altele decât vopselele,
produse pentru conservarea cimentului, cu
excepția vopselelor și uleiurilor, produse
chimice pentru conservarea clădirilor (cu
excepția vopselelor și uleiurilor), produse pentru
conservarea zidăriei (cu excepția vopselelor și
uleiurilor), produse pentru conservarea țiglelor
(cu excepția vopselelor și uleiurilor), produse
chimice hidrofuge (altele decât vopselele)
folosite la protejarea suprafețelor, produse
hidrofobe folosite la zidărie (produse chimice,
altele decât vopselele), învelișuri protectoare
folosite la balcoane (cu excepția vopselelor sau
uleiurilor), preparate pentru impermeabilizarea
cimentului (cu excepția vopselelor și uleiurilor),
produse pentru conservarea zidăriei de
cărămidă, cu excepția vopselelor și uleiurilor,
compoziții chimice de acoperire (care nu sunt
vopsele) pentru protecție împotriva efectelor
apei.
2. Conservanți pentru beton (vopsele),
conservanți pentru zidării (vopsele), conservanți
pentru ciment (vopsele), conservanți pentru
metale (vopsele), soluții de etanșare
(conservanți) pentru lemn, vopsele rezistente
la apă, materiale de acoperire pentru zidărie
(vopsele sau uleiuri), materiale pentru marcajul
rutier sub formă de vopsele, produse pentru
protejarea zidăriei sub formă de vopsele,
Produse de protecție (vopsele) pentru structuri
de beton, straturi de protecție pentru structuri
de beton (vopsele), straturi de finisare de
protecție pentru interior (vopsele), produse de
acoperire fungicide sub formă de vopsele,
substanțe pentru prevenirea deteriorărilor
cauzate de ulei (vopsele), materiale de
acoperire pentru suprafețe (vopsele sau uleiuri),
materiale pentru tratarea suprafețelor, sub
formă de vopsele, vopsele pe bază de
apă (altele decât cele izolante), materiale
pentru acoperiri de protecție sub formă de
vopsele, materiale pentru refacerea suprafețelor
(acoperiri) sub formă de vopsele, preparate
utilizate ca acoperiri hidroizolante pentru
suprafețele clădirilor (vopsele), compoziții de
acoperire pentru conservarea betonului (vopsele
sau uleiuri), straturi de protecție sub formă de
vopsele pentru construcții, preparate utilizate
ca acoperiri hidroizolante pentru suprafețele
structurilor (vopsele), compoziții de acoperire
pentru conservarea zidăriei (vopsele sau uleiuri),
straturi de protecție cu proprietăți de etanșare
pentru metale (vopsele), materiale sub formă de

straturi de protecție pentru construcții (vopsele),
produse de protecție pentru a fi utilizate pe
metale (vopsele), compoziții de acoperire pentru
aplicarea la beton (vopsele sau uleiuri), învelișuri
de protecție pentru piatră împotriva apei (vopsele
sau uleiuri), materiale de protecție a betonului
împotriva apei (vopsele sau uleiuri), straturi
de protecție cu proprietăți de etanșare pentru
beton (vopsele), vopsele acrilice pe bază de
apă folosite la zugrăvirea caselor, compoziții
de acoperire pentru aplicare pe lucrări de
zidărie (vopsele), straturi de protecție aplicabile
prin pulverizare utilizate pentru beton (vopsele),
compoziții de acoperire cu proprietăți de
impermeabilizare (vopsele sau uleiuri),
compoziții de acoperire pentru protejarea
lucrărilor de zidărie (vopsele sau uleiuri), straturi
de protecție pentru aplicare sub formă lichidă
pe betoane (vopsele), compoziții de acoperire
pentru aplicarea la zidăria de cărămidă (vopsele
sau uleiuri), preparate (vopsele) care conțin
agenți pentru a preveni atacarea lemnului prin
putrezire, materiale de acoperire pentru protecția
pereților de zidărie împotriva apei (vopsele sau
uleiuri), preparate de protecție acrilice sub formă
de vopsele (altele decât cele folosite pentru
izolare).
17. Preparate acrilice de protecție sub formă de
vopsele pentru izolare, țesături din fibră de sticlă
pentru izolații, fibră de sticlă și vată de sticlă,
vată de sticlă pentru izolații, vată de sticlă pentru
izolații, vată de sticlă pentru izolarea clădirilor,
vată de sticlă folosită ca material de izolare,
vopsele folosite pentru izolare, materiale de
izolare termică, materiale pentru izolare termică,
plăci folosite
la izolare, membrane impermeabile pentru
izolare, fibre minerale pentru izolare, materiale
pentru izolare electrică, lână minerală pentru
izolare, materiale plastice pentru izolare termică,
plase de fibră pentru izolare, panouri de
polistiren pentru izolare, lână minerală folosită
la izolare, materiale pentru etanșare și izolare,
folii de polietilenă pentru izolare, plăci de izolare
fonică pentru construcții, articole și materiale
pentru izolare termică, materiale izolatoare
pentru izolare împotriva căldurii, izolare cu fibră
de sticlă pentru clădiri, fibre impregnate cu
rășini sintetice pentru izolare, produse pentru
izolare termică pentru centrale industriale, plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare acustică,
spumă de poliuretan cu densitate mică pentru
izolare, materiale de izolare termică pentru
construcția de mansarde, plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, plăci ușoare din
lână minerală pentru izolare ignifugă, materiale
de izolare termică folosite la transformarea
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mansardelor, materiale din fibră de sticlă pentru
izolarea clădirilor, vată minerală (izolant).
19. Mortare rezistente la apă, vată de sticlă
pentru construcții, produse de izolare a
acoperișului pe bază de bitum.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți
pentru pereți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții.

───────

(210) M 2018 02433
(151) 11/04/2018
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525

HOWE STREET. RACINE, WI
53403, U.S.A., WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
NOI AVEM O AROMA

PENTRU FIECARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru parfumarea camerei
(parfumuri de cameră sau ambientale), uleiuri
esenţiale ambientale, preparate odorizante
pentru împrospătarea aerului, preparate pentru
parfumarea aerului, potpuriuri (arome), tămâie.
4. Lumânări, lumânări parfumate.
5. Preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru dezinfectarea aerului,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor,
deodorante nu pentru uz personal, deodorizante
de camera sau ambientale, deodorizante pentru
covoare, deodorizante pentru textile.

───────

(210) M 2018 02434
(151) 11/04/2018
(732) Altona Cosmetics Technology

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
KRAMEHMET MAH., AVRUPA
SERBEST BÖLGESI, 13. SOKAK,
NO.8, ERGENE, TEKIRDAĞ,
TURKEY, TEKIRDAĞ, TURCIA

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

(540)

NOTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 02435
(151) 11/04/2018
(732) SC CIRAST SRL, SAT GOLEŞTII

DE SUS, NR. 1, JUDEŢUL
VRANCEA, COMUNA COTEŞTI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente dietetice pentru oameni și
animale.
31. Hrană și băuturi pentru animale.

───────

(210) M 2018 02436
(151) 11/04/2018
(732) USKO SERV SRL, STR. SERBOTA

NR. 3, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ORI?ORI

(531) Clasificare Viena: 24.17.04; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, galben, alb
(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. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor. (Solicităm protecție pentru întreaga

listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție 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 protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 02437
(151) 11/04/2018
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VIŞINILOR NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

a APEXEL

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02

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

9. Aparate și instrumente fotografice, aparate
pentru reproducerea imaginilor, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, obiective
pentru camere, inele adaptoare pentru atașarea
obiectivelor la aparatele foto, lentile optice.
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───────

(210) M 2018 02438
(151) 11/04/2018
(732) DUMITRU, POPESCU SI

ASOCIATII S.P.A.R.L., STR.
VASILE LASCĂR NR. 78A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DPA Legal Team

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

45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 02439
(151) 11/04/2018
(732) BENJAMIN PHILIPPE ALAIN

HUET, STR. GRIGORE MORA
NR. 25, AP. 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALT MEDIA FACTORY

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02441
(151) 11/04/2018
(732) SC STAR FOODS E.M. SRL,

CALEA VACARESTI NR. 391,
ET. 4, SECTIUNEA 2, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Star FUN

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 18.05.06;
27.05.01; 27.05.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, roz,
portocaliu, verde, alb

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

29. Gustări gata preparate care conţin în
principal cartofi, nuci, produse din nuci, seminţe,
fructe sau alte produse vegetale sau combinaţii
ale acestora inclusiv cipsuri de cartofi (potato
chips), cipsuri de cartofi (potato crisps), cipsuri
de taro, gustări din carne de porc, gustări din
carne de vită, gustări pe bază de soia, toate cele
menţionate anterior exceptând bulioane şi supe.
30. Gustări gata preparate care conţin în
principal grăunţe, porumb, cereale, alte produse
vegetale sau combinaţii ale acestora, inclusiv
cipsuri de porumb, cipsuri de tortilla, cipsuri de
pită, cipsuri de orez, prăjiturele cu orez, biscuiţi
din orez, biscuiţi, covrigei, pufuleţi, floricele
de porumb, floricele de porumb caramelizate
și alune caramelizate, batoane, toate cele
menţionate anterior exceptând pizza.

───────
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(210) M 2018 02442
(151) 11/04/2018
(732) BIANCA CRISTINA RUSU , STR.

DÂMBOVIŢEI NR. 41, BL. D8,
SC. 2, AP. 21, JUDEŢUL CLUJ ,
CLUJ-NAPOCA , 400584, CLUJ,
ROMANIA

(540)
DECOS

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul și
ridicata, servicii de informare comercială a
consumatorilor, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
furnizarea de bunuri și servicii a unei piețe on-line
pentru cumpărători și vânzători, administrarea
afacerilor și servicii asociate magazinelor de
comerț cu amănuntul sau en-gros, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul sau en-
gros pentru terți, servicii de comerț cu
amănuntul sau en-gros, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau en-gros,
servicii de amenajare vitrine și 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 și nealcoolice, articole pentru
magazinele de mâncăruri sănătoase, produse
sanitare, farmaceutice, cosmetice, parfumerie,
medicamente, articole de menaj, bunuri și
ustensile pentru uz casnic și pentru bucătărie,
produse și preparate pentru spălat și curățat,
articole pentru magazinele de fierărie și menaj
precum și de aparatură hardware, articole pentru
magazinele de bricolaj, articole de gradină,
accesorii de mașini, biciclete, motociclete,
mobilă, articole de camping, computere,
software de computere, echipament și aparatură
electronică pentru consumatori, aplicații electrice
și aplicații electrice pentru menaj, echipament
multimedia, accesorii multimedia, echipamente
de telecomunicație, jucării, articole de legătorie
și materiale imprimate, furnituri pentru birou,

furnituri pentru meserii, decorare, furnituri pentru
școală și decorațiuni, produse din tutun,
îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, textile
pentru menaj, articole de mercerie, galanterie,
accesorii pentru călătorii, articole pentru scopuri
de recreere, echipamente pentru sport și fitness,
furnituri pentru animale, aparate fotografice,
articole fotografice și echipament fotografic,
bijuterii și ceasuri, publicitate, publicitate
pentru terți 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
rețele computerizate, comenzi on-line, precum
și vânzări on-line en-gros sau cu amănuntul,
servicii privind prezentarea generală a mărfurilor
și produselor terților, răspândirea publicității prin
intermediul rețelelor electronice de comunicații
on-line, asigurarea unei baze de date cuprinzând
produse și servicii oferite de terți ce poate
fi cercetată on-line, asigurarea unui ghid de
comenzi on-line, pentru localizarea, organizarea
și prezentarea produselor și serviciilor terților on-
line, asigurarea unei varietăți mari de informații
de interes general prin intermediul rețelelor
computerizate, organizarea și servicii privind
vânzările la licitație, adunarea produselor terților
pentru scopuri de prezentare, cumpărare și
vânzare, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru comercializare cu amănuntul
sau en-gros, consiliere și informare comercială
și de afaceri, promovarea vânzărilor pentru
alții, organizarea de expoziții cu scopuri
comerciale și de publicitate, organizarea de
târguri cu scopuri comerciale și de publicitate,
studii de marketing și analiza pieții, cercetări
de marketing, relații publice, organizarea de
tranzacții comerciale pentru alții și în contextul
comerțului electronic, publicarea de materiale
imprimate și în format electronic pentru scopuri
de publicitate, dezvoltarea măsurilor de reținere
a clienților sub aspect de publicitate și de
marketing, lucrări de birou și de publicitate
pentru programele de reținere a clienților,
distribuire de materiale publicitare, mediere
comercială și contacte de afaceri, inclusiv on-
line, publicitate prin poștă directă (broșuri,
fluturașe, imprimate, eșantioane), servicii de
primire a comenzii, servicii de facturare în
contextul comerțului electronic și aranjarea
de contracte pentru cumpărarea și vânzarea
produselor, servicii de import și export, servicii
de consiliere și consultanță referitoare la agenții
de import-export, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul.
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(210) M 2018 02443
(151) 11/04/2018
(732) MEIA CALZE SRL, COMUNA

SCHELA, JUD. GALAȚI, SAT
SCHELA, GALAȚI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

meia

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.11.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Regruparea în avantajul terţilor (vânzarea
en gros şi en detail, cu excepția transportului)
de produse de îmbrăcăminte cum sunt lenjerie
intimă, șosete, dresuri, prezentarea şi vânzarea
acestor produse prin toate mijloacele de
vânzare și de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui magazin online sau
platforme web specializate, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,
inclusiv online, informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comercială şi consultanță
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, servicii de import-export cu produse
de tipul celor sus-menţionate, servicii oferite
de lanţuri de magazine şi magazine online
specializate.

───────

(210) M 2018 02444
(151) 11/04/2018
(732) COSMO VENTURES SRL, CALEA

DUDEŞTI NR. 188, BL. C, PARTER,
AP. 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

HYPERION TOWERS

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

clase:
36. Închiriere de spații pentru birouri și de
proprietăți imobiliare (imobiliare), administrare
de imobile și de proprietăți imobiliare, închiriere
de apartamente, evaluări imobiliare, agenții
imobiliare.
37. Constructii, dezvoltarea de construcții pentru
afaceri sau rezidențiale, supervizarea și
conducerea de lucrări de construcții, consultanță
și informații în domeniul construcțiilor de
proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2018 02445
(151) 11/04/2018
(732) 3DIGITAL EDGE SRL, STR.

FICUSULUI NR. 8, CAMERA 1,
CARTIER MECHEA, JUD. ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(740) CIPI NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

7. Imprimante tridimensionale (3D).
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, dispozitive
periferice pentru calculatoare, programe de
calculator (software descărcabil), programe
de calculator pentru proiectare asistată de
calculator (CAD), programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe calculator,
înregistrate, programe de calculator (software)
pentru scanarea tridimensională a obiectelor,
pentru editarea de astfel de imagini şi
pentru operarea şi administrarea imprimantelor
tridimensionale care tipăresc astfel de
imagini, programe de calculator (software)
concepute pentru conversia desenelor 3D într-
un obiect fizic, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software) destinat utilizării la operarea şi
comanda unităţilor de calculator periferice,
aplicatii software pentru calculator, descărcabile,
componente hardware pentru calculator,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, calculatoare, scanere,
scanere 3D, laptopuri, imprimante pentru
utilizarea împreună cu calculatoare, imprimante
multifuncționale, imprimante tridimensionale,
dispozitive multifuncţionale care conţin
imprimante, telecopiatoare, fotocopiatoare.
37. Servicii de instalare, întreținere și reparații
a imprimantelor tridimensionale si a accesoriilor
pentru acestea.
42. Servicii ştiinţifice și 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

───────



 

ERATĂ 

 

 

Referitor la depozitul M2018/02342, publicat în data de 11.04.2017, 

dintr-o eroare materială serviciile din clasa 43 au fost publicate în 

clasa 42, corect fiind: 

 

Clasa 43: 

Servicii ale azilurilor de bătrâni.  



ERATA

Referitor la depozitul M2018/02290, depus în data de
03/04/2018, se scoate de la publicare deoarece a fost publicat
eronat.



ERATA

Referitor la depozitul M2018/02364, publicat în data de
12/04/2018, se scoate de la publicare deoarece taxa a fost
folosita la alt depozit.


