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Cereri Mărci publicate în 18/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06425 11/10/2018 INOVGRUP SRL INOVCasa ACASĂ CU

PERSONALITATE

2 M 2018 06503 11/10/2018 SC LES MEMOIRES SRL Memoires.ro

3 M 2018 06505 11/10/2018 THE AD GROUP SRL Institutul de Trading Knowledge
for Success

4 M 2018 06699 11/10/2018 SC PREMIERE LINE SRL SWEET ELA by Cristina Voicu

5 M 2018 06700 11/10/2018 ANASTASE FOTEA KIDS ACADEMY

6 M 2018 06702 11/10/2018 DELHAIZE LE LION/DE LEEUW connect

7 M 2018 06703 11/10/2018 ANCA RUSU ONE VISIT DENTISTRY

8 M 2018 06704 11/10/2018 S.C. TOSCA -S.R.L. TOSCA 1982

9 M 2018 06705 11/10/2018 ANCA RUSU INNOvator Fast Smile

10 M 2018 06706 11/10/2018 S.C. TOSCA -S.R.L. Gustul prăjiturilor de altădată ...

11 M 2018 06707 11/10/2018 S.C. NENAN DENT S.R.L. M MICHELANGELO MEDICAL
CONCEPT

12 M 2018 06708 11/10/2018 AG BUSINESS CONTAINERE SI
ACOPERISURI S.R.L.

AG BUSINESS case modulare

13 M 2018 06709 11/10/2018 U CRAIOVA 1948 CLUB
SPORTIV SA

Pentru o viaţă sănătoasă, du-ţi
copilul la stadion!

14 M 2018 06710 11/10/2018 P.F.A. MISCOCI AURELIAN ŞAPTE VĂI

15 M 2018 06711 11/10/2018 CATEX COMP SRL CATEX

16 M 2018 06712 11/10/2018 EMILIA NICHIFOR Aluroller rulouri/plase/jaluzele

17 M 2018 06713 11/10/2018 DDD CONSTANCE PERFECT
CLEAN SRL

COMPANIA DDD

18 M 2018 06714 11/10/2018 SC NAZIFOGLU SRL NEVZAT GULUMSETEN
TATLAR

19 M 2018 06715 11/10/2018 KLAUSEN BURGER SRL AURORA DOUBLE IPA Klausen
Burger

20 M 2018 06716 11/10/2018 COSMIN DANIEL DINUŢ Ommy BISTRO

21 M 2018 06717 11/10/2018 KLAUSEN BURGER SRL LAIKA RUSSIAN IMPERIAL
STOUT Klausen Burger

22 M 2018 06718 11/10/2018 THINK & GROW SRL STAR KIDS

23 M 2018 06719 11/10/2018 ANDREI-ALEXANDRU
PĂUNESCU

Cenaclul flacăra
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 06721 11/10/2018 SC SUPER BALL SRL MIRROR FOAM

25 M 2018 06722 11/10/2018 SC SUPER BALL SRL MIRROR FORM

26 M 2018 06723 11/10/2018 DANIEL IONICA Agresiv Fashion

27 M 2018 06724 11/10/2018 UNILEVER N.V. COMPLEX FITO-KERATINĂ

28 M 2018 06725 11/10/2018 CUSTOM FIT CLOTHING SRL CUSTOM FIT

29 M 2018 06726 11/10/2018 BOGDAN DINU RAY TECH

30 M 2018 06727 11/10/2018 SC INTERLINE COMPANY SRL SOUNDVOX

31 M 2018 06728 11/10/2018 DARIA PROCHINA SIS N BRO

32 M 2018 06729 11/10/2018 SC ECO HERMANNSTADT SRL PRODUS DE SIBIU PRODUSE
TRADITIONALE

33 M 2018 06730 11/10/2018 SENSIO CONCEPT SRL SENSIO living

34 M 2018 06731 11/10/2018 PATRIA BANK SA PATRIA BANK

35 M 2018 06732 11/10/2018 ASOCIATIA CHINOLOGICA
ROMÂNĂ

ACHR ASOCIATIA
CHINOLOGICA ROMANA 1927

36 M 2018 06733 11/10/2018 ASOCIATIA CHINOLOGICA
ROMÂNĂ

C.A.C. - Certificat de aptitudini
pentru campionat

37 M 2018 06734 11/10/2018 ASOCIATIA CHINOLOGICA
ROMÂNĂ

R.Ch. - Caine Campion Romania

38 M 2018 06735 11/10/2018 ASOCIATIA CHINOLOGICA
ROMÂNĂ

Ciobanesc Romanesc Carpatin

39 M 2018 06736 11/10/2018 ASOCIATIA CHINOLOGICA
ROMÂNĂ

Ciobanesc Romanesc Corb
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(210) M 2018 06425
(151) 11/10/2018
(732) INOVGRUP SRL, STR. CERNA NR.

10A, BL. B1, SC. D, AP. 14, JUD.
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

INOVCasa ACASĂ
CU PERSONALITATE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.09;
27.05.17; 27.01.12; 25.01.19; 26.01.13;
26.01.18; 05.01.20

(591) Culori revendicate:maro (CMYK
50/70/80/78), roz (CMYK 10/100/50/0),
albastru deschis (CMYK 70/15/0/0),
portocaliu (CMYK 0/80/95/0),
albastru închis (albastru inchis CMYK
100/95/5/0)

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

20. Mobilă și mobilier, oglinzi, rame, cuiere,
mobilier metalic şi mobilier pentru camping,
somiere, comode, fotolii, taburete, birouri,
tâmplărie artistică, rafturi de mobilă, mese
de toaletă, postamente, mese de scris, plută,
dulapuri (mobilier) , mobilier de interior, mobilier
pentru dormitor, mobilier de baie, mobilier de
bucătărie, mobilier din lemn, mobilier pentru
copii, mobilier pentru bebeluși, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier de uz casnic, mobilier casnic
confecționat din lemn, dulapuri pentru dormitor,
paturi, paturi-canapea, paturi ajustabile, paturi
divan, tăblii de pat, noptiere pentru pat, dulapuri
de haine, dulapuri pentru baie, dulapuri din lemn,
mese (mobilier), mese pentru birouri, canapele
de două locuri., scaune, canapele, canapele
extensibile, canapele de perete.
35. Servicii de marketing inclusiv imobiliar,
servicii de publicitate, informare si promovare
a vanzarilor inclusiv în domeniul imobiliar,
publicitate inclusiv pentru imobile comerciale

sau rezidențiale, servicii de analiză de
marketing inclusiv în domeniul imobiliar,
vanzare prin licitație de bunuri imobiliare,
organizare și coordonare de licitații inclusiv
imobiliare, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermedierea contractelor de
cumpărare și vînzare pentru terți, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze
de date, promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de Internet, promovare
de bunuri și servicii proprii sau ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
de comunicații, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, actualizare și întreținere
de date din baze de date informatice, marketing
de baza de date, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
compilare și sistematizare de informații în
baze de date, servicii de gestionare a datelor,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţia
comercială, lucrări de birou, publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi on-
line într-o reţea computerizată, regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse, in special
a produselor cuprinse în clasa 20 (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, inclusiv online prin intermediul unui
site web specializat, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă
comercială, servicii de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine.
36. Afaceri imobiliare, agenţii imobiliare,
management imobiliar, servicii de evaluare
imobiliară, servicii de închiriere imobiliară,
consultanță imobiliară, alte servicii imobiliare.

───────
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(210) M 2018 06503
(151) 11/10/2018
(732) SC LES MEMOIRES SRL, STR.

CRISULUI NR. 11, CORP B,
PARTER, CAMERA 2-3, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410195, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Memoires.ro

(531) Clasificare Viena: 03.07.11; 03.07.16;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
3. Mir (ulei parfumat), săpun.
4. Lumânări de nuntă şi botez.
9. Magnet frigider.
14. Breloc cheie, cruciuliţe din metal cu panglică
(bijuterii).
16. Accesorii de nuntă și botez (cutii din carton
pentru bani, coşuri pentru flori din carton,
îmbrăcate cu material textil, etichete figurine
din cartonaş subţire, cutiuţă din carton pentru
bomboane).
20. Dop de sticlă, rame foto ceramică
21. Sticluţe pet, figurine din ceramica pentru
tortul mirilor (miri sau diverse animăluţe), cutie
ceramică pentru bomboane, suport ceramică
pentru lumânare, figurine din sticlă, suport din
ceramică pentru numere de masă, carduri de
masă sau poză.
24. Prosoape din material textil.
26. Fundiţă cu jucărie (mercerie), panglici.

───────

(210) M 2018 06505
(151) 11/10/2018
(732) THE AD GROUP SRL, STR.

ETERNITATE NR. 76, PARTER,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI , IAȘI,
ROMANIA

(540)

Institutul de Trading
Knowledge for Success

(531) Clasificare Viena: 24.15.02; 26.04.16;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, cursuri de instruire, cursuri
de instruire în
tabere educative, organizarea de conferinţe,
colocvii, simpozioane, seminarii, expoziţii,
concursuri si
competitii, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale, educaţionale sau recreative,
organizarea de
demonstraţii si prezentari în scop de instruire,
coordonarea si organizarea de evenimente
culturale şi
artistice, organizarea de festivaluri, organizarea
de festivaluri în scop educativ, organizarea de
festivaluri
pentru divertisment, realizarea, coordonarea şi
organizarea de seminarii si ateliere de lucru,
servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregătire,
coordonarea şi organizarea de ateliere de lucru,
servicii
educative şi de instruire, informaţii referitoare
la educaţie, servicii educaţionale, întâlniri
educative şi de
formare, servicii educative pentru adulţi,
organizare si coordonarea de ateliere de lucru
educaţionale, în
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special organizarea de module de instruire
pentru clienţi, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionă
rii, cursuri de corespondenţă, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, furnizare
de tutoriale
online, organizare de webinarii, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor,
altele decât cele publicitare, furnizare de
publicaţii on-line, publicare de broşuri, publicare
de afişe,
servicii de scriere pentru bloguri, închiriere de
produse de imprimare, suporturi de sunet şi/sau
imagine,
dispozitive audio şi video, echipamente de
proiecţie şi accesorii, publicarea de materiale
tipărite şi de mijloace electronice, inclusiv pe
suporturi de date (cu excepţia
celor în scopuri publicitare), producţie de
programe radiofonice şi de televiziune,
distribuirea şi editarea de
programe de radio şi de televiziune furnizate
de asemenea şi pe internet, producţii de film si
video, altele
decât filmele publicitare, închiriere de filme,
prezentări de film şi video.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii de
cercetare şi proiectare referitoare la acestea,
servicii de analiză
şi de cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea hardware şi software de calculator,
programare de
calculator si servicii de consultanţă in domeniu,
instalarea, întreţinerea, repararea şi actualizarea
de
software de calculator, servicii de design -
creaţie şi grafică, design de software, crearea,
proiectarea şi
mentenanţă de site-uri web, aplicaţii software,
baze de date, crearea, proiectarea şi
mentenanţa de aplicaţ
ii mobile, setarea de alerte, şi aplicaţii web
pentru furnizorii de servicii prin care acestia pot
comunica cu
userii aplicaţiei mobile, găzduirea de site-uri web,
proiectare, desen şi punerea în scris pentru
compilarea
site-urilor web, găzduirea de continut digital,
şi anume jurnalelor on-line şi blogurilor,
proiectarea,
gestionarea şi monitorizarea on-line a
forumurilor de discuţii, dezvoltare de tehnologii
de difuzare care
permit utilizatorilor să transmită date, conţinut
audio şi video pe internet, gestionare şi
dezvoltare de conţ

inut web, activităţi de management şi exploatare
a sistemelor de calculatoare ale clienţilor şi/sau
facilităţ
ilor de prelucrare a datelor, precum şi servicii
conexe ale acestora, servicii în domeniul
motoarelor de că
utare pe internet, servicii de informaţii, de
consiliere şi consultanţă privind la oricare dintre
serviciile
mentionate anterior, inclusiv servicii furnizate
online printr-o retea de calculatoare sau prin
internet sau
extranet.

───────

(210) M 2018 06699
(151) 11/10/2018
(732) SC PREMIERE LINE SRL, ŞOS.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 60, BL.
41, SC. 2, ET. 9, AP. 57, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. URANUS, NR. 1,
BLOC.1, SCARA B, ETAJ 2, AP.11,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SWEET ELA by Cristina Voicu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
11.03.04; 11.03.14; 09.01.10; 03.07.10;
03.07.24; 02.03.01; 02.03.23; 24.07.01;
24.07.23; 18.05.06; 26.11.07

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
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oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

───────

(210) M 2018 06700
(151) 11/10/2018
(732) ANASTASE FOTEA, STR. B. P.

HASDEU NR. 101, JUDEŢUL
CONSTANŢA
CONSTANŢA, CONSTANŢA ,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

KIDS ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.05.22; 02.05.23; 09.07.22; 26.04.14;
29.01.12

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 06702
(151) 11/10/2018
(732) DELHAIZE LE LION/DE LEEUW,

1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN, RUE OSSEGHEM 53,
BRUXELLES, BELGIA, .

(740) FRISCH & PARTNERS SRL ,
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET.
3, AP. 5, SECTOR 2, 020915
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

connect

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.04.16; 24.17.02; 25.01.19; 03.01.01;
03.01.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde inchis, verde
deschi, alb

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

9. Carduri magnetice.
16. Imprimate (produse de imprimerie) şi carduri
de loialitate (tipărituri).
35. Publicitatea promotiilor, compilarea
statisticilor, studiul, cercetarea şi analiza pieţei,
servicii de consiliere pentru organizarea şi
gestionarea afacerilor, sondaje de opinie, servicii
de informaţii economice bancare.
36. Asigurare şi finanţe, emiterea cardurilor de
credit şi a cecurilor de călătorie, servicii de
finanţare.
41. Informaţii despre divertisment şi educaţie,
servicii de cluburi (divertisment sau educaţie).

───────
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(210) M 2018 06703
(151) 11/10/2018
(732) ANCA RUSU, CALEA

APEDUCTULUI NR. 5, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 060911,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BROJBOIU DUMITRU ADRIAN,
B-DUL REPUBLICII BL. 212, SC.
D, AP. 16, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

ONE VISIT DENTISTRY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Lasere pentru uz medical, lămpi
cu raze ultraviolete pentru uz medical,
implanturi chirurgicale (materiale artificiale),
aparate pentru spălarea cavităţilor corporale,
aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice, dinţi artificiali, material de sutură,
instrumentare adecvate utilizării de către chirurgi
şi doctori, aparate ortodontice, inele de dentiţie,
maxilare artificiale, suzete pentru bebeluşi, seturi
de dinţi artificiali, perii pentru curăţarea cavităţilor
corporale, freze dentare, aparate dentare,
aparate dentare electrice, scaune stomatologice,
proteze dentare, aparate de diagnosticare pentru
uz medical, pivoţi pentru dinţi artificiali, inele
pentru dentiţie, racletă pentru curăţarea limbii.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii stomatologie, servicii de
asistenţă medicală, servicii oferite de centre
de sănătate, asistenţă medicală, servicii ale
clinicilor medicale, îngrijire medicală, terapie
fizică, chirurgie plastică, servicii de terapie.

───────

(210) M 2018 06704
(151) 11/10/2018
(732) S.C. TOSCA -S.R.L., BD. ROMAN

MUȘAT NR. 33, JUDEȚUL NEAMȚ,
ROMAN, 611022, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN, B-
DUL. REPUBLICII, BL. 46, SC. C,
AP. 35, JUD. NEAMŢ, ROMAN,
611127

(540)

TOSCA 1982

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 27.07.04; 27.07.24;
24.09.07; 26.11.12; 25.01.25

(591) Culori revendicate:roşu (RAL 3032), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de akimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06705
(151) 11/10/2018
(732) ANCA RUSU, CALEA

APEDUCTULUI NR. 5, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 060911,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BROJBOIU DUMITRU ADRIAN
FLORINEL, BDUL REPUBLICII,
BL. 212, SC. D, AP. 11, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ROMANIA

(540)
INNOvator Fast Smile

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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10. Lasere pentru uz medical, lămpi
cu raze ultraviolete pentru uz medical,
implanturi chirurgicale (materiale artificiale),
aparate pentru spălarea cavităților corporale,
aparate și instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice, dinți artificiali, material de sutură,
instrumentare adecvate utilizării de către chirurgi
și doctori, aparate ortodontice, inele de dentiție,
maxilare artificiale, suzete pentru bebeluși,
seturi de dinși artificiali, perii pentru curățarea
cavităților corporale, freze dentare, aparate
dentare, aparate dentare electrice, scaune
stomatologice, proteze dentare, aparate de
diagnosticare pentru uz medical, pivoți pentru
dinți artificiali, inele pentru dentiție, racleta pentru
curățarea limbii.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii stomatologice, servicii de
asistență medicală, servicii oferite de centre
de sănătate, asistență medicală, servicii ale
clinicilor medicale, îngrijire medicală, terapie
fizică, chirurgie plastică, servicii de terapie.

───────

(210) M 2018 06706
(151) 11/10/2018
(732) S.C. TOSCA -S.R.L., BD. ROMAN

MUȘAT NR. 33, JUDEȚUL NEAMȚ,
ROMAN, 611022, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN, B-
DUL. REPUBLICII, BL. 46, SC. C,
AP. 35, JUD. NEAMŢ, ROMAN,
611127

(540)
Gustul prăjiturilor

de altădată ...
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06707
(151) 11/10/2018
(732) S.C. NENAN DENT S.R.L., STR.

CARPATILOR NR. 63, BL. P2,
AP. P2, CAMERA 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 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)

M MICHELANGELO
MEDICAL CONCEPT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 27.05.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:vișiniu, negru, gri
(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)
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. (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
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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)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 06708
(151) 11/10/2018
(732) AG BUSINESS CONTAINERE

SI ACOPERISURI S.R.L., STR.
BASARABIEI NR. 55, BL. A16, SC.
1, ET. 4, AP. 13, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

AG BUSINESS case modulare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.23; 27.05.25; 07.03.11;
07.03.12; 26.04.02

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (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)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 06709
(151) 11/10/2018
(732) U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV

SA, STR. ŞTIRBEI VODĂ NR. 30,
CLĂDIREA MALMO, BIROUL 4,
ET. 3, JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)
Pentru o viaţă sănătoasă,

du-ţi copilul la stadion!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Ceasuri, ceasuri cu alarmă, insigne din
metale preţioase, casete pentru ceasornicărie,
cutii pentru ceasuri (prezentare), cronometre,
cutii de ceasuri, ceasuri şi ceasornice electrice,
monezi, ceasuri de mână (ceasornicărie), inele
de chei (brelocuri), curele pentru ceasuri de
mână, curele de ceas, ceasuri de mână.
16. Hârtie, carton, tipărituri, albume, almanahuri,
plase din hârtie, saci (pungi) din hârtie sau
plastic pentru ambalat, suporturi pentru cărţi,
broşuri, semne de cărţi, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, calendare, cataloage,
suporturi pentru hârtie, plicuri (papetărie),
felicitări, etichete, altele decât din material
textil, felicitări muzicale, carneţele, carnete
(papetărie), postere, orare imprimate, suporturi
pentru creioane şi stilouri, cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, ştampile, carduri nemagnetice.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, cămăşi,
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sorturi (îmbrăcăminte), cravate, şepci (articole
pentru acoperirea capului), uniforme, veste,
tricouri, bluze, echipament sportiv, hanorace,
pantaloni, pijamale, şosete, jambiere, mănuşi.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de import-export, lucrări
de birou, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
publicitate online pe o reţea de computere,
organizarea de expoziţii şi târguri în scop
comercial, publicitar şi de promovare, publicitate
în aer liber, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii cu
produse, promoţii pentru aceste produse,
distribuirea eşantioanelor.
41. Activităţi sportive şi culturale, organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de amuzament),
organizare de evenimente, de seminarii,
conferinţe, spectacole, gale, cursuri, organizarea
de târguri şi expoziţii în scop cultural
sau educaţional, organizare de evenimente
recreative, furnizarea facilităţilor sportive.

───────

(210) M 2018 06710
(151) 11/10/2018
(732) P.F.A. MISCOCI AURELIAN,

COMUNA MĂCIUCA, JUDEŢUL
VÂLCEA, SAT OVESELU, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

ŞAPTE VĂI

(531) Clasificare Viena: 11.01.09; 11.07.01;
01.15.15; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben închis, negru
(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 protecţie 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 protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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).

───────

(210) M 2018 06711
(151) 11/10/2018
(732) CATEX COMP SRL, CALEA

BUCUREŞTI NR. 24, BL. A1B,
PARTER, JUDEŢUL OLT,
CARACAL, 0800, OLT, ROMANIA

(540)

CATEX

(531) Clasificare Viena: 24.17.18; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2018 06712
(151) 11/10/2018
(732) EMILIA NICHIFOR, ŞOS.

OLTENIŢEI NR. 142, BL. 4,
SC. B, ET. 4, AP. 53, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Aluroller rulouri/plase/jaluzele

(531) Clasificare Viena: 07.03.20; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Comert cu amănuntul şi ridicata în legătură
cu rulouri exterioare, plase de insecte, rolete
textile, jaluzele, tâmplărie PVC, glafuri şi
pervaze, uşi pliante, folii transparente pentru
geamuri, grilaje, copertine, pergole, servicii de
comenzi online.

───────
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(210) M 2018 06713
(151) 11/10/2018
(732) DDD CONSTANCE PERFECT

CLEAN SRL, ALEEA TAIFUNULUI
NR. 23, LOTUL 5, PARTER, CAM.
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR.
27, ET. 1, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011091,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COMPANIA DDD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro
(HEX=#481A00), roz (HEX=#BE2761),
albastru (HEX=#57B4E4)

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

37. Curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interioare), curăţirea
coşurilor de fum, servicii de curăţenie,
dezinfectare, curăţătorie uscată, exterminarea
dăunătorilor, alta decât pentru agricultură,
exterminarea şobolanilor, exterminarea
dăunătorilor, de altă natură decât pentru
agricultură.

───────

(210) M 2018 06714
(151) 11/10/2018
(732) SC NAZIFOGLU SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI NR. 17,
HALA 4, MAGAZINUL 14, PARTER
ŞI ETAJ (TARLAUA 111, PARCELA
425) AFLAT ÎN COMPLEXUL
COMERCIAL, JUDEŢUL ILFOV,
SAT AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)
NEVZAT

GULUMSETEN TATLAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 06715
(151) 11/10/2018
(732) KLAUSEN BURGER SRL, STR.

EROILOR NR. 18C, SC. 2, ET.
1, AP. 12, SAT FLOREŞTI, JUD.
CLUJ, COMUNA FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

AURORA DOUBLE
IPA Klausen Burger

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.24
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere.
───────

(210) M 2018 06716
(151) 11/10/2018
(732) COSMIN DANIEL DINUŢ, VALEA

CRICOVULUI NR. 100, ET. 3, AP.
43, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ommy BISTRO

(531) Clasificare Viena: 11.01.04; 26.02.12;
27.05.01

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2018 06717
(151) 11/10/2018
(732) KLAUSEN BURGER SRL, STR.

EROILOR NR. 18C, SC. 2, ET.
1, AP. 12, SAT FLOREŞTI, JUD.
CLUJ, COMUNA FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

LAIKA RUSSIAN IMPERIAL
STOUT Klausen Burger

(531) Clasificare Viena: 01.05.12; 01.05.23;
03.01.08; 18.05.10; 27.05.01; 27.05.02

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

32. Bere.
───────

(210) M 2018 06718
(151) 11/10/2018
(732) THINK & GROW SRL, STR.

PETRE ISPIRESCU NR. 8, CAM.
1, BL. P6, SC. C, ET. 7, AP.
83, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STAR KIDS
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(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 20.01.03;
20.01.17; 21.03.05; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb,
negru, auriu

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

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.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06719
(151) 11/10/2018
(732) ANDREI-ALEXANDRU

PĂUNESCU, STR. DRUMUL
GĂZARULUI NR. 82, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cenaclul flacăra

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

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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.
15. Instrumente muzicale.
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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
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).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 06721
(151) 11/10/2018
(732) SC SUPER BALL SRL, NR. 282/

B, JUDEŢUL TIMIŞ, ORTISOARA,
ROMANIA

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

(540)
MIRROR FOAM

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

17. Spumă poliuretanică.
20. Saltele, perne, pilote.

───────

(210) M 2018 06722
(151) 11/10/2018
(732) SC SUPER BALL SRL, NR. 282/

B, JUDEŢUL TIMIŞ, ORTISOARA,
ROMANIA

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

(540)
MIRROR FORM

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

17. Spumă poliuretanică.
20. Saltele, perne, pilote.

───────

(210) M 2018 06723
(151) 11/10/2018
(732) DANIEL IONICA, STR.

AMURGULUI NR. 4, JUD.
IALOMIŢA, DRIDU, 927105,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

Agresiv Fashion

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 17.02.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#bf0708), gri (HEX=#444444)

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 06724
(151) 11/10/2018
(732) UNILEVER N.V., WEENA 455, 3013

AL ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL

PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
COMPLEX FITO-KERATINĂ

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

3. Săpunuri, săpunuri lichide, produse/preparate
pentru spălarea mâinilor, produse/ preparate
pentru duş şi pentru baie, incluzând spumă
de baie şi gelurile de duş, produse de
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parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, apă
de colonie (colognes), apă de toaletă, loţiuni
dupa bărbierit (after shave), sprayuri parfumate
pentru corp, deodorant pentru uz personal,
antiperspirante, spumă de bărbierit, gel de
bărbierit, loţiuni pentru înainte de bărbierit
şi loţiuni pentru după bărbierit, pudră de
talc, produse/preparate pentru înainte de
bărbierit şi produse/preparate pentru după
bărbierit, uleiuri, creme şi loţiuni pentru
piele, produse/preparate de aromoterapie,
produse/preparate de masaj, produse/preparate
pentru îngrijirea pielii, produse/preparate pentru
depilare, produse/preparate pentru bronzare şi
produse/preparate de protecţie solară, produse/
preparate pentru machiaj şi produse/preparate
pentru îndepărtarea machiajului, vaselină
(petroleum jelly) pentru scopuri cosmetice,
produse/preparate de îngrijire a buzelor, vată
pentru scopuri cosmetice, beţisoare cu vată,
pentru scopuri cosmetice, tampoane (pads)
cosmetice, serveţele (wipes) impregnate cu
loţiuni cosmetice, tampoane (pads), batistuţe
(tissues) sau serveţele (wipes) pre-umezite
sau impregnate, pentru curăţare, măşti de
frumuseţe, pachete faciale (facial packs)
(produse cosmetice), produse/ preparate pentru
îngrijire a părului şi a scalpului, şampoane
şi balsamuri, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, produse/preparate
pentru ondularea părului, sprayuri pentru păr,
pudră pentru păr, dressinguri (produse/preparate
de coafat) pentru păr (produse cosmetice),
lacuri pentru păr, spumă pentru păr, luciu
pentru păr, geluri pentru păr, produse/preparate
pentru hidratarea părului, produse/preparate
lichide pentru păr, tratamente de menţinere
a părului (produse cosmetice), tratamente de
deshidratare (desiccating) a părului, uleiuri
pentru păr, tonice pentru păr, creme pentru
păr, produse/preparate pentru îngrijirea dinţilor,
paste de dinţi nemedicinale (dentifrices), apă de
gură, nemedicinală, produse/ preparate pentru
îngrijirea gurii şi a dinţilor, produse/preparate
pentru lustruirea dinţilor, pudră pentru dinţi,
pastă de dinţi, produse/preparate de toaletă
nemedicinale.

───────

(210) M 2018 06725
(151) 11/10/2018
(732) CUSTOM FIT CLOTHING SRL,

STR. SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 273, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CUSTOM FIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, articole care servesc la
acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 06726
(151) 11/10/2018
(732) BOGDAN DINU, STR. ALEEA

MAGNOLIEI NR. 6-8, JUD.
TEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

RAY TECH

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:gri, roşu, verde,
negru

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât unelte de mână acționate manual, mașini
automate de vânzare.
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22. Frânghii și sfori, plase, saci pentru
transportul și depozitarea materialelor în vrac,
materiale de capitonare, amortizare și de
umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice.

───────

(210) M 2018 06727
(151) 11/10/2018
(732) SC INTERLINE COMPANY SRL,

STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR. 42, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

SOUNDVOX

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.17;
27.05.24

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06728
(151) 11/10/2018
(732) DARIA PROCHINA, STR. MIRCEA

CEL BĂTRÂN NR. 39, AP.23,
CHIȘINĂU, MD 2075, REPUBLICA
MOLDOVA

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

(540)

SIS N BRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.17;
01.01.03; 01.01.10

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 06729
(151) 11/10/2018
(732) SC ECO HERMANNSTADT SRL,

STR. CETĂȚII NR. 23, JUD.
SIBIU, TALMACIU, 555700, SIBIU,
ROMANIA

(540)

PRODUS DE SIBIU
PRODUSE TRADITIONALE

(531) Clasificare Viena: 24.03.01; 24.03.09;
24.03.14; 09.01.10; 05.03.20; 26.01.05;
26.01.15

(591) Culori revendicate:verde, roșu, alb,
negru

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06730
(151) 11/10/2018
(732) SENSIO CONCEPT SRL, STR.

GEORGE CĂLINESCU, NR. 52A,
AP. 10, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL, B-DUL DACIA
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346

(540)

SENSIO living

(531) Clasificare Viena: 02.01.17; 02.01.23;
02.03.17; 02.03.23; 27.05.01; 26.11.01;
26.11.13

(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.

───────
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(210) M 2018 06731
(151) 11/10/2018
(732) PATRIA BANK SA , STR. ION

BREZOIANU ACTOR NR. 31, ET.
1,2 ȘI MANSARDĂ, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PATRIA BANK

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
26.07.25; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Reflex Blue C, Process Blue C, 293C),
verde (Pantone 361C, 334C), portocaliu
(Pantone 165C), roz (Pantone 205C),
roșu (Pantone 485C), galben (Pantone
7408C), mov (Pantone 2458C)

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare,
servicii de creditare.

───────

(210) M 2018 06732
(151) 11/10/2018
(732) ASOCIATIA CHINOLOGICA

ROMÂNĂ, BLD. DINICU GOLESCU
NR. 37, BL. 4, SC. C, ET. 1, AP. 70,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010867,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACHR ASOCIATIA
CHINOLOGICA ROMANA 1927

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.13;
26.01.04; 26.01.21; 05.03.13; 05.03.16;
29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 06733
(151) 11/10/2018
(732) ASOCIATIA CHINOLOGICA

ROMÂNĂ, BLD. DINICU GOLESCU
NR. 37, BL. 4, SC. C, ET. 1, AP. 70,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010867,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
C.A.C. - Certificat de

aptitudini pentru campionat
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2018 06734
(151) 11/10/2018
(732) ASOCIATIA CHINOLOGICA

ROMÂNĂ, STR. DINICU GOLESCU
NR. 37, BL. 4, SC. C, ET. 1, AP. 70,
SECT. 1, BUCUREŞTI, 010867,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
R.Ch. - Caine

Campion Romania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 06735
(151) 11/10/2018
(732) ASOCIATIA CHINOLOGICA

ROMÂNĂ, STR. DINICU GOLESCU
NR. 37, BL. 4, SC. C, ET. 1, AP. 70,
SECT. 1, BUCUREŞTI, 010867,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ciobanesc

Romanesc Carpatin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Animale vii.

───────

(210) M 2018 06736
(151) 11/10/2018
(732) ASOCIATIA CHINOLOGICA

ROMÂNĂ, STR. DINICU GOLESCU
NR. 37, BL. 4, SC. C, ET. 1, AP. 70,
SECT. 1, BUCUREŞTI, 010867,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ciobanesc Romanesc Corb

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

31. Animale vii.
───────


