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Cereri Mărci publicate în 23/05/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 03116 16/05/2018 ALDOTEX PRODUCTION SRL TWIN PICS DUAL VISION

2 M 2018 03221 16/05/2018 SC GELATERIA DA MICHELE
SRL

PRODUCATOR INGHETATA
NATURALA Gelateria da Michele
GELATERIE ARTIZANALĂ

3 M 2018 03222 16/05/2018 ANA-SOUND COM SRL DOR TV

4 M 2018 03223 16/05/2018 PATRICIA MURARITA SILCARE

5 M 2018 03224 16/05/2018 SC DIRECT BOOKING SRL DirectBooking

6 M 2018 03225 16/05/2018 ASOCIAȚIA S.T.U.P. (SOCIAL
TRADING URBAN PLACE)

Uleiosul

7 M 2018 03226 16/05/2018 GABRIEL MOROȘAN Caii Bucovinei

8 M 2018 03227 16/05/2018 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 POTENT PLANT

9 M 2018 03228 16/05/2018 ADRIAN CONSTANTIN DINEŞ Dineş

10 M 2018 03229 16/05/2018 TUDORIŢA CONSTANTIN

11 M 2018 03230 16/05/2018 SC. CELEBRITY
PROFESSIONAL. SRL

GALA-FEMEILE DE SUCCES
ALE ANULUI

12 M 2018 03231 16/05/2018 K9 TRAINING PRODUCTS SRL DOGPRO

13 M 2018 03232 16/05/2018 IT AVANTAJ CONCEPT SRL TABSTORE

14 M 2018 03233 16/05/2018 ADEPLAST Green Pearls

15 M 2018 03234 16/05/2018 PAUL COSMOVICI A BANK

16 M 2018 03235 16/05/2018 PAUL COSMOVICI FIRST BANK

17 M 2018 03236 16/05/2018 PAUL COSMOVICI Bank of Today

18 M 2018 03237 16/05/2018 PAUL COSMOVICI New Day Bank

19 M 2018 03238 16/05/2018 PAUL COSMOVICI JC Bank

20 M 2018 03239 16/05/2018 ITAL FOOD EAD MR. STIX

21 M 2018 03241 16/05/2018 MAROZA NATURAL SRL Esența Plant

22 M 2018 03242 16/05/2018 ACHIZITIE SI DEZVOLTARE
SRL

IMPERIAL EVENTS

23 M 2018 03243 16/05/2018 SC EURO ATLANTIC MEDIA
SRL

magnanews

24 M 2018 03244 16/05/2018 Dragoș Mușat APĂ CHIOARĂ apa oamenilor
economi DE LA TETELU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 03245 16/05/2018 WRAP HMB SRL HMB
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(210) M 2018 03116
(151) 16/05/2018
(732) ALDOTEX PRODUCTION SRL,

STR. DRUMUL TABEREI NR.
128, BL. TD18, SC. A, ET. 4, AP.
25, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TWIN PICS DUAL VISION

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

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

───────

(210) M 2018 03221
(151) 16/05/2018
(732) SC GELATERIA DA MICHELE

SRL, STR. 1 MAI NR. 34, BL.
C92, JUDEȚUL MUREȘ, LUDUS,
MUREȘ, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

PRODUCATOR
INGHETATA NATURALA

Gelateria da Michele
GELATERIE ARTIZANALĂ

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 26.01.06;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03;
27.05.08

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină 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).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03222
(151) 16/05/2018
(732) ANA-SOUND COM SRL, CALEA

BUCOVINEI NR. 44, BL. 3, SC. B,
ET. 2, AP. 16, JUDEȚUL SUCEAVA,
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
MOLDOVENESC, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

DOR TV

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.12

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

clase:
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)
38. Telecomunicaţii. (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.
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(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 03223
(151) 16/05/2018
(732) PATRICIA MURARITA, STR.

VISINIA NR. 107, JUDEȚUL
SUCEAVA , MOARA (BULAI),
727371, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
SILCARE

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, geluri Uv, oje (lac de unghii), remover.
8. Freze electrice (unelte de mână).
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar, lampi cu raze  ultraviolete, nu cele
pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod.
42. Crearea de site online și pagină web.
45. Servicii oferite de rețele de socializare.

───────

(210) M 2018 03224
(151) 16/05/2018
(732) SC DIRECT BOOKING SRL,

CALEA GIULEŞTI NR. 47, BL.
11A, ET. 6, AP. 31, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DirectBooking

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.03.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.12;
29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 03225
(151) 16/05/2018
(732) ASOCIAȚIA S.T.U.P. (SOCIAL

TRADING URBAN PLACE),
STR. SCĂRLĂTESCU NR. 61,
PARTER, CAMERA 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Uleiosul

(531) Clasificare Viena: 04.05.02; 04.05.05;
11.01.11; 19.07.17; 27.05.01; 27.05.02

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

39. Transport și depozitare de deșeuri.
40. Reciclarea deșeurilor și gunoiului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 03226
(151) 16/05/2018
(732) GABRIEL MOROȘAN, STR.

AZURULUI NR. 3, BL. 7204, SC. B,
ET. 2, AP. 11, JUDEȚUL SUCEAVA,
MUNICIPIUL VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Caii Bucovinei

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

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

───────

(210) M 2018 03227
(151) 16/05/2018
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L., STR.
PLANTELOR NR. 50, JUDEŢUL
HUNEDOARA, ORĂŞTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Fares 1929 POTENT PLANT

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

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

5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare și produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loțiuni, soluţii și băuturi din
plante medicinale.

───────

(210) M 2018 03228
(151) 16/05/2018
(732) ADRIAN CONSTANTIN DINEŞ,

STR. SOLD. TUDOR ION NR.
13, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dineş

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.01.18;
26.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 02.01.01;
02.01.11

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
(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.
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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 03229
(151) 16/05/2018
(732) TUDORIŢA CONSTANTIN,

STR. ANINA NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 02.03.23;
02.03.16; 02.03.02

(591) Culori revendicate:alb, caramiziu,
negru, gri

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 03230
(151) 16/05/2018
(732) SC. CELEBRITY PROFESSIONAL.

SRL, STR. VORONET NR. 16BIS,
BL. A15 BIS, SC. 1, AP. 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GALA-FEMEILE DE

SUCCES ALE ANULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

───────

(210) M 2018 03231
(151) 16/05/2018
(732) K9 TRAINING PRODUCTS SRL,

BD-UL TINERETULUI NR. 1,
BL. 5, SC. C, AP. 79, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOGPRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.05; 03.01.08; 03.01.16

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 03232
(151) 16/05/2018
(732) IT AVANTAJ CONCEPT SRL,

STRADA: ALEEA CRAIESTI,
NUMAR: 2, , BUCUREŞTI, 062042,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TABSTORE

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

9. Huse pentru tablete, huse din piele pentru
tablete.

───────
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(210) M 2018 03233
(151) 16/05/2018
(732) ADEPLAST, STRADA: ADEPLAST,

NUMAR: 164A, SAT CORLATESTI,
JUDET: PRAHOVA, BERCENI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Green Pearls

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 26.01.06; 27.05.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
361C), negru, alb

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
asfalt, smoală și bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 03234
(151) 16/05/2018
(732) PAUL COSMOVICI, STR. ION

NEGULICI NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

A BANK

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 26.07.18;
26.11.25; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, gri,
alb

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
organizare de prezentări, expuneri şi
demonstraţii în scop de promovare a afacerilor,
servicii de târguri şi expoziţii comerciale,
coordonare şi organizare de expoziţii ,
evenimente şi demonstraţii cu scop comercial
sau antreprenorial, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, servicii de comerţ şi servicii de
informare comercială a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii
de vânzare prin licitaţie publică, asistenţă în
afaceri comerciale, management şi servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanţă în afaceri
comerciale, analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare comercială, studii de piaţă,
colectarea şi sistematizarea datelor de afaceri,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.
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36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări şi evaluări pentru scopuri
de asigurare, servicii de garanţie, servicii
imobiliare, brokeraj cu garanţii reale imobiliare,
servicii financiare privind furnizarea de bonuri
valorice pentru achiziţia de bunuri, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare bancare, schimb valutar, servicii de
tranzacţionare de mărfuri şi titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor şi
de factoring, servicii de investiţii, investirea
fondurilor, subscrieri financiare şi emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiţii), tranzacţii
şi transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec şi ordine de plată,
servicii de carduri, servicii fiscale şi vamale,
servicii de informare, consiliere şi consultanţă
financiară, evaluare financiară şi furnizare
de rapoarte de credit, servicii de evaluare,
planificare financiară, servicii de finanţare,
servicii privind capitalul de risc, colectarea de
fonduri caritabile şi sponsorizare financiară,
servicii de evaluare financiară.

───────

(210) M 2018 03235
(151) 16/05/2018
(732) PAUL COSMOVICI, STR. ION

NEGULICI NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

FIRST BANK

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, albastru

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
organizare de prezentări, expuneri şi
demonstraţii în scop de promovare a afacerilor,
servicii de târguri şi expoziţii comerciale,
coordonare şi organizare de expoziţii ,
evenimente şi demonstraţii cu scop comercial
sau antreprenorial, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, servicii de comerţ şi servicii de
informare comercială a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii
de vânzare prin licitaţie publică, asistenţă în
afaceri comerciale, management şi servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanţă în afaceri
comerciale, analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare comercială, studii de piaţă,
colectarea şi sistematizarea datelor de afaceri,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări şi evaluări pentru scopuri
de asigurare, servicii de garanţie, servicii
imobiliare, brokeraj cu garanţii reale imobiliare,
servicii financiare privind furnizarea de bonuri
valorice pentru achiziţia de bunuri, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare bancare, schimb valutar, servicii de
tranzacţionare de mărfuri şi titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor şi
de factoring, servicii de investiţii, investirea
fondurilor, subscrieri financiare şi emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiţii), tranzacţii
şi transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec şi ordine de plată,
servicii de carduri, servicii fiscale şi vamale,
servicii de informare, consiliere şi consultanţă
financiară, evaluare financiară şi furnizare
de rapoarte de credit, servicii de evaluare,
planificare financiară, servicii de finanţare,
servicii privind capitalul de risc, colectarea de
fonduri caritabile şi sponsorizare financiară,
servicii de evaluare financiară.

───────
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(210) M 2018 03236
(151) 16/05/2018
(732) PAUL COSMOVICI, STR. ION

NEGULICI NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Bank of Today

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
organizare de prezentări, expuneri şi
demonstraţii în scop de promovare a afacerilor,
servicii de târguri şi expoziţii comerciale,
coordonare şi organizare de expoziţii ,
evenimente şi demonstraţii cu scop comercial
sau antreprenorial, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, servicii de comerţ şi servicii de
informare comercială a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii
de vânzare prin licitaţie publică, asistenţă în
afaceri comerciale, management şi servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanţă în afaceri
comerciale, analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare comercială, studii de piaţă,
colectarea şi sistematizarea datelor de afaceri,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări şi evaluări pentru scopuri
de asigurare, servicii de garanţie, servicii
imobiliare, brokeraj cu garanţii reale imobiliare,
servicii financiare privind furnizarea de bonuri
valorice pentru achiziţia de bunuri, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare bancare, schimb valutar, servicii de
tranzacţionare de mărfuri şi titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor şi
de factoring, servicii de investiţii, investirea
fondurilor, subscrieri financiare şi emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiţii), tranzacţii
şi transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec şi ordine de plată,
servicii de carduri, servicii fiscale şi vamale,
servicii de informare, consiliere şi consultanţă

financiară, evaluare financiară şi furnizare
de rapoarte de credit, servicii de evaluare,
planificare financiară, servicii de finanţare,
servicii privind capitalul de risc, colectarea de
fonduri caritabile şi sponsorizare financiară,
servicii de evaluare financiară.

───────

(210) M 2018 03237
(151) 16/05/2018
(732) PAUL COSMOVICI, STR. ION

NEGULICI NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
New Day Bank

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
organizare de prezentări, expuneri şi
demonstraţii în scop de promovare a afacerilor,
servicii de târguri şi expoziţii comerciale,
coordonare şi organizare de expoziţii ,
evenimente şi demonstraţii cu scop comercial
sau antreprenorial, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, servicii de comerţ şi servicii de
informare comercială a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii
de vânzare prin licitaţie publică, asistenţă în
afaceri comerciale, management şi servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanţă în afaceri
comerciale, analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare comercială, studii de piaţă,
colectarea şi sistematizarea datelor de afaceri,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări şi evaluări pentru scopuri
de asigurare, servicii de garanţie, servicii
imobiliare, brokeraj cu garanţii reale imobiliare,
servicii financiare privind furnizarea de bonuri
valorice pentru achiziţia de bunuri, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare bancare, schimb valutar, servicii de
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tranzacţionare de mărfuri şi titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor şi
de factoring, servicii de investiţii, investirea
fondurilor, subscrieri financiare şi emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiţii), tranzacţii
şi transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec şi ordine de plată,
servicii de carduri, servicii fiscale şi vamale,
servicii de informare, consiliere şi consultanţă
financiară, evaluare financiară şi furnizare
de rapoarte de credit, servicii de evaluare,
planificare financiară, servicii de finanţare,
servicii privind capitalul de risc, colectarea de
fonduri caritabile şi sponsorizare financiară,
servicii de evaluare financiară.

───────

(210) M 2018 03238
(151) 16/05/2018
(732) PAUL COSMOVICI, STR. ION

NEGULICI NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
JC Bank

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
organizare de prezentări, expuneri şi
demonstraţii în scop de promovare a afacerilor,
servicii de târguri şi expoziţii comerciale,
coordonare şi organizare de expoziţii ,
evenimente şi demonstraţii cu scop comercial
sau antreprenorial, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare, servicii de comerţ şi servicii de
informare comercială a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii
de vânzare prin licitaţie publică, asistenţă în
afaceri comerciale, management şi servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanţă în afaceri
comerciale, analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare comercială, studii de piaţă,
colectarea şi sistematizarea datelor de afaceri,

gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări şi evaluări pentru scopuri
de asigurare, servicii de garanţie, servicii
imobiliare, brokeraj cu garanţii reale imobiliare,
servicii financiare privind furnizarea de bonuri
valorice pentru achiziţia de bunuri, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare bancare, schimb valutar, servicii de
tranzacţionare de mărfuri şi titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor şi
de factoring, servicii de investiţii, investirea
fondurilor, subscrieri financiare şi emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiţii), tranzacţii
şi transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec şi ordine de plată,
servicii de carduri, servicii fiscale şi vamale,
servicii de informare, consiliere şi consultanţă
financiară, evaluare financiară şi furnizare
de rapoarte de credit, servicii de evaluare,
planificare financiară, servicii de finanţare,
servicii privind capitalul de risc, colectarea de
fonduri caritabile şi sponsorizare financiară,
servicii de evaluare financiară.

───────

(210) M 2018 03239
(151) 16/05/2018
(732) ITAL FOOD EAD, 10 TRAKIYSKA

STR., SHUMEN , BG-9700 ,
BULGARIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965

(540)
MR. STIX

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

29. Gustări pe baze de fructe, găluşte pe bază
de cartofi, fulgi de cartofi, crochete din cartofi,
cartofi procesaţi, gustări pe bază de cartofi.
30. Făină de cartofi, amidon din cartofi dulci
pentru produse alimentare, gustări pe bază de
cereale, fulgi pe bază de cereale (fulgi de
porumb), biscuiţi din orez, gustări din pâine
crocantă, delicatese preparate din făină de
cartofi, chipsuri din orez, gustări preparate din
făină de cartofi, gustări pe bază de orez.

───────
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(210) M 2018 03241
(151) 16/05/2018
(732) MAROZA NATURAL SRL, BD.

DACIA NR. 107, ET. 1, CAMERA
5, SECTOR 2 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)

Esența Plant

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 02.01.23; 05.01.05; 05.01.16

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde ]nchis, portocaliu, galben auriu

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

3. Preparate cosmetice, produse de toaletă
nemedicinale pentru oameni, produse pentru
curățarea și îngrijirea corpului și a feței, produse
pentru baie și duș, produse pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, produse pentru
curățarea și înfrumusețarea părului, produse
pentru epilare, produse pentru bărbierit și pentru
după bărbierit, preparate de uz cosmetic pentru
îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare sau
după expunerea la soare, creme și loțiuni pentru
bronzat, săpunuri, geluri pentru duș, șampoane,
șampoane uscate, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, apă de gură (nemedicinală),
spray-uri de gură nemedicinale, produse pentru
împrospătarea gurii [respirației], nu de uz
medical, benzi de albire a dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,

potpuriuri parfumate, odorizante de cameră,
produse cosmetice pentru animale, șampoane
pentru animale de companie, produse pentru
îndepărtarea mirosului de animale.
5. Suplimente alimentare pentru oameni
și animale, preparate dietetice, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente pe bază
de plante, alimente dietetice adaptate pentru
bolnavi, alimente pentru diabetici, alimente
pentru regimuri alimentare sub supraveghere
medicală, băuturi dietetice de uz medical,
îndulcitori dietetici de uz medical, produse
dietetice de cofetărie adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi pe bază de vitamine,
ceaiuri medicinale, alimente pentru bebeluși,
băuturi pentru copii mici, compoziții din plante
medicinale de uz medical, lăptișor de matcă de
uz medical, preparate cu minerale și vitamine,
vitamine, remedii contra constipației, preparate
pentru calmarea durerii de cap, remedii contra
transpiratiei, preparate contra hemoroizilor,
remedii pentru diaree, tincturi de uz medical,
siropuri de uz farmaceutic, uleiuri medicinale,
sprayuri nazale decongestionante, plasturi cu
nicotină destinați utilizării ca ajutători pentru
renunțarea la fumat, unguente antiseptice, alifii
medicinale, creme de corp, creme de mâini
și creme de picioare de uz farmaceutic,
creme contra mâncărimilor [antipruritice], creme
antibiotice, creme antifungice
pentru uz medical, cremă împotriva iritațiilor
cauzate de scutece [medicinală], creme
medicale terapeutice, creme pentru acnee
(preparate farmaceutice), creme pentru ten
(medicinale), creme (medicinale) aplicate după
expunerea la soare, produse exfoliante pentru
ten (medicinale), unguente de uz farmaceutic,
loțiuni de uz farmaceutic, balsam de buze
medicinal, tratamente medicinale pentru scalp,
produse de stimulare a creșterii părului,
preparate farmaceutice pentru tratarea mătreții,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, produse și preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii, produse
hidratante vaginale, produse farmaceutice
pentru stimularea erecției, preparate pentru
creșterea fertilității, șampoane medicinale,
săpunuri medicinale, șampoane medicinale
pentru animale de companie, produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, adezivi
pentru proteze dentare, apă de gură de
uz medical, produse medicinale pentru
curățarea dinților, produse și articole pentru
igienă, dezinfectanți, preparate antibacteriene
pentru spălarea feței (de uz medical),
produse antibacteriene de spălat pe mâini,
șervețele dezinfectante, șervețele impregnate
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cu preparate antibacteriene, șervețele sanitare
pentru uz menajer, soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, sprayuri antibacteriene,
produse pentru purificarea aerului, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, produse pentru eliminarea mirosului de
animale de companie, absorbante de uz zilnic,
absorbante menstruale, vată de uz medical,
prosoape sanitare, scutece pentru copii și
pentru incontinență, pudre medicinale pentru
copii, pansamente, bandaje și plasturi medicali,
brățări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, prafuri antipurici pentru animale,
preparate împotriva păduchilor, preparate pentru
combaterea moliilor, produse repelente de
țânțari, spray antiinsecte, zgărzi antiparazitare
pentru animale.
29. Carne, pește, fructe de mare, păsări și
vânat, produse din carne, extracte din carne,
înlocuitori de carne pe bază de legume,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, nuci, alune, arahide, migdale
preparate, semințe procesate, amestecuri de
fructe și nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, batoane pe bază de fructe, batoane
pe bază de nuci și semințe, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, supe, baze de supă,
mâncăruri preparate care conțin în principal ouă,
aperitive congelate preambalate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri pe bază
de pește și/sau fructe de mare, produse din pește
preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, antreuri pe bază de
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, gustări pe bază de
carne, polen preparat pentru alimentație, tahini.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), orez, tapioca
și sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, 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), feluri de mâncare
bazate în special pe orez, gustări pe bază de
cereale, mâncăruri bazate în special pe paste,
pizza, sandvișuri, arome alimentare (altele decât
uleiurile esențiale), propolis de uz alimentar,
aluaturi.

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, produse pentru litiera animalelor, malţ.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau/și
cu ridicata referitoare la produse medicale și
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau/și
cu ridicata referitoare la produse igienice
pentru medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante,unguente
antiseptice, alifii medicinale, creme de corp,
creme de mâini și creme de picioare de
uz farmaceutic, preparate pentru calmarea
durerii de cap, remedii contra transpiratiei,
preparate contra hemoroizilor, remedii pentru
diaree, tincturi de uz medical, siropuri de
uz farmaceutic, uleiuri medicinale, creme
contra mâncărimilor (antipruritice), creme
antibiotice, creme antifungice pentru uz medical,
cremă împotriva iritației cauzate de scutece
[medicinală], creme medicale terapeutice, creme
pentru acnee (preparate farmaceutice), creme
pentru ten (medicinale), creme (medicinale)
aplicate după expunerea la soare, produse
exfoliante pentru ten (medicinale), unguente de
uz farmaceutic, loțiuni de uz farmaceutic, balsam
de buze medicinal, uleiuri medicinale, tratamente
medicinale pentru scalp, produse de stimulare a
creșterii părului, preparate farmaceutice pentru
tratarea mătreții, preparate pentru tratarea
arsurilor, produse și preparate farmaceutice
pentru prevenirea vergeturilor, produse și
preparate farmaceutice pentru hidratarea pielii
în timpul sarcinii, produse hidratante vaginale,
produse farmaceutice pentru stimularea erecției,
preparate pentru creșterea fertilității, șampoane
medicinale, săpunuri medicinale, șampoane
medicinale pentru animale de companie,
preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, adezivi
pentru proteze dentare, apă de gură de uz
medical, produse medicinale pentru curățarea
dinților, produse și articole pentru igienă,
alcool medicinal, preparate pentru dezinfectarea
mâinilor, preparate antibacteriene
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pentru spălarea feței (de uz medical),
produse antibacteriene de spălat pe mâini,
șervețele dezinfectante, șervețele impregnate
cu preparate antibacteriene, șervețele sanitare
pentru uz menajer, soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, sprayuri antibacteriene,
produse pentru purificarea aerului, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, produse pentru eliminarea mirosului de
animale de companie, absorbante de uz zilnic,
absorbante menstruale, vată de uz medical,
prosoape sanitare, scutece pentru copii și
pentru incontinență, pudre medicinale pentru
copii, pansamente, bandaje și plasturi medicali,
brățări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, prafuri antipurici pentru animale,
preparate împotriva păduchilor, preparate pentru
combaterea moliilor, produse repelente de
țânțari, spray antiinsecte, zgărzi antiparazitare
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
sau/și cu ridicata referitoare la produse
naturiste destinate sănătății, îngrijirii personale
și alimentației oamenilor, servicii de comerț
cu amănuntul sau/și cu ridicata cu privire la
produse destinate sănătății, îngrijirii personale
și alimentației oamenilor, servicii de vânzare
cu amănuntul sau/și cu ridicata referitoare la
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale
pentru oameni, produse și preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului și a feței,
preparate pentru baie și duș, produse și
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, produse pentru epilare,
produse pentru bărbierit si pentru după bărbierit,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea la
soare, creme și loțiuni pentru bronzat, săpunuri,
geluri pentru duș, șampoane, șampoane uscate,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură (nemedicinală), sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii (respirației) nu de uz medical, benzi de
albire a dinților, produse de parfumerie, ustensile
de manichiură și pedichiură, uleiuri esenţiale,
deodorante de uz personal, antiperspirante,
preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, potpuriuri parfumate,
odorizante pentru casă, produse cosmetice
pentru animale, șampoane pentru animale
de companie, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, hârtie igienică, șervețele,
servicii de vânzare cu amănuntul sau/și cu
ridicata referitoare la carne, pește, fructe de
mare, păsări și vânat, extracte din carne,
produse din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, flori comestibile,

preparate, ciuperci conservate, nuci, alune,
arahide, migdale preparate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, supe, baze de supă,
mâncăruri preparate care conțin în principal ouă,
aperitive congelate preambalate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri pe bază
de pește și/sau fructe de mare, produse din pește
preparate, pentru consum uman, icre de pește,
preparate, icre de pește, procesate, antreuri pe
bază de legume, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, produse din legume
preparate, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, gustări
pe bază de carne, polen preparat pentru
alimentație, tahini, amestecuri de fructe și
nuci preparate, amestecuri de fructe uscate,
batoane pe bază de fructe, batoane pe bază
de nuci și semințe, servicii de vânzare cu
amănuntul sau/și cu ridicata referitoare la cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), orez, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, inghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheață, feluri de mâncare bazate în
special pe orez, gustări pe bază de cereale,
mâncăruri alcătuite în principal din paste,
pizza, sandvișuri, arome alimentare (altele decât
uleiurile esențiale), propolis de uz alimentar,
aluaturi, servicii de vânzare cu amănuntul sau/și
cu ridicata referitoare la cereale și semințe crude
și neprocesate, fructe și legume proaspete,
plante și flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare, hrană și băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malt, servicii de
vânzare
cu amănuntul sau/și cu ridicata referitoare
la bere, ape minerale și carbogazoase și
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu amănuntul sau/și cu ridicata referitoare
la ustensile de gătit, aparate de iluminat,
de încălzire, de producere a aburului, de
gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul sau/și cu ridicata
referitoare la cărți, reviste, ziare, CD-uri, DVD-
uri, servicii de comerț și servicii de informare
a consumatorilor, publicitate, organizarea de
târguri și expoziții în scopuri publicitare sau
comerciale, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
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utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare,
servicii de comenzi online, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator.

───────

(210) M 2018 03242
(151) 16/05/2018
(732) ACHIZITIE SI DEZVOLTARE SRL,

STR. EROU IANCU NICOLAE NR.
75A, SC. A, PARTER, AP 42, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

IMPERIAL EVENTS

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.08; 24.09.02;
24.09.11; 03.07.24

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

35. Publicitate.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2018 03243
(151) 16/05/2018
(732) SC EURO ATLANTIC MEDIA SRL

, STR. FIRIDEI NR. 1, BL. H15,
SC. 3, ET. 2, AP. 50, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653, ROMANIA

(540)

magnanews

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.05.01; 01.05.02

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

9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri de
înregistrare, discuri compacte, DVD-uri și
alte suporturi de înregistrare, software de
calculator, software de aplicații de calculator
pentru transmisia continuă de conținut media
audiovisual pe internet, aplicații software de
calculator descărcabile, aplicații descărcabile
pentru dispozitive mobile, aplicație software
pentru servicii de claud computing, aplicație
software pentru servicii de rețele sociale prin
internet, conținut media (pe suport magnetic),
publicații electronice descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole de legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, ziare, reviste, cărți,
broșuri, ghiduri tipărite, afișe (postere), albume,
calendare, agende, cărți poștale, cataloage,
fotografii.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, pregătirea și
realizarea de planuri și concepte media cu
scop publicitar, producție de material publicitar,
servicii de abonamente de publicații online,
pentru terți, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
servicii de cumpărare de media, furnizarea de
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spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor.
38. Telecomunicații, servicii ale agențiilor de
presă (transmitere de știri), servicii de agenții
de știri electronice, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri de internet și
pe alte suporturi media, transmitere electronică
de știri, servicii de portaluri de telecomunicații,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de informații privind
comunicațiile media.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicare și reportaje
(servicii prestate de reporteri), servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, pregătirea programelor de știri
pentru difuzare (servicii de reporteri), furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile,
publicarea și furnizarea de publicații electronice
(nedescărcabile), editare și publicare de de
texte (altele decât textele publicitare), servicii de
producție video, audio și fotografie.
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,
proiectare și găzduire de portaluri web,
programare de software pentru portaluri de
internet, spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet.

───────

(210) M 2018 03244
(151) 16/05/2018
(732) Dragoș Mușat , STR.

MICŞUNELELOR NR. 5, BL. 31,
SC. 3, ET. 1, AP. 43, JUD. BRĂILA
, BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)

APĂ CHIOARĂ apa oamenilor
economi DE LA TETELU

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.05; 26.04.18; 27.03.15;
01.15.15

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#4A90E2), negru (HEX#000000)

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

32. Apă carbogazoasă, apă (băuturi), băuturi din
fructe și sucuri de fructe, apă minerală, apă
îmbuteliată, apă potabilă, apă plată.

───────
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(210) M 2018 03245
(151) 16/05/2018
(732) WRAP HMB SRL, STR.

TOPAZULUI NR. 2B, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

HMB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 26.01.06

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

clase:
7. Masini şi utilaje industriale pentru fabricarea
ferestrelor pvc.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M2018/02937, publicat în 

data de 10.05.2018, dintr-o eroare denumirea 

mărcii a fost interpretată eronat, corect fiind: 

foozz pizza & food delivery 

 

 

 


