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Cereri Mărci publicate în 24/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04291 17/09/2018 SC ALBA DONER

PRODUCTION SRL
ALBA DONER PRODUCTION
www.francekebab.ro

2 M 2018 05981 17/09/2018 MW MARKETING & I.P. SRL INEGALABILA ROMÂNIE

3 M 2018 06005 17/09/2018 TD GraSS Limited Liability
Company

Detail Auto Care SENSE
DIFFERENT

4 M 2018 06023 17/09/2018 ASOCIATIA FOTBAL CLUB
PROGRESUL 1944 SPARTAC

PROGRESUL SPARTAC

5 M 2018 06058 17/09/2018 SC PAMBAC SA PÂINE PLĂMĂDITĂ Gustul
autentic al pâinii de altădată

6 M 2018 06059 17/09/2018 PORST IULIAN ADRIAN
ALIN CONSTANTIN ANGHEL

pizzateria GĂTIT CU FOC. DE
LEMNE.

7 M 2018 06060 17/09/2018 PORST IULIAN ADRIAN
ALIN CONSTANTIN ANGHEL

pizzateria GĂTIT CU FOC. DE
LEMNE.

8 M 2018 06061 17/09/2018 EUROSAFE INTERNATIONAL
SRL

eurosafe INTERNATIONAL

9 M 2018 06062 17/09/2018 PRAJITURESELE SRL PRĂJITURESELE

10 M 2018 06063 17/09/2018 SIROCA COM SRL Mr. Chips

11 M 2018 06064 17/09/2018 PIPER GHEORGHE GRĂDINA LUI PIPER

12 M 2018 06065 17/09/2018 PIPER GHEORGHE GRĂDINA LUI PIPER PRODUS
ÎN ARAD ROMÂNIA

13 M 2018 06066 17/09/2018 S.C. HAS TRADE S.R.L. H NATUR

14 M 2018 06067 17/09/2018 FLORIN ADRIAN DOROSIN SPEAKERS JUNIOR

15 M 2018 06068 17/09/2018 S.C. CHECK STREET ART
S.R.L.

Check Art

16 M 2018 06069 17/09/2018 LORIN LUCIAN SÎNTĂMĂRIAN OCULARIA

17 M 2018 06070 17/09/2018 SC TOTAL FORCE MS SRL TOTAL FORCE MS

18 M 2018 06071 17/09/2018 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
VOVINAM VIET-VO-DAO

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
VOVINAM VIET-VO-DAO

19 M 2018 06072 17/09/2018 NICOLAE CRACIUN CIMBRU MEAT FLAME

20 M 2018 06073 17/09/2018 PTG INTER WEST SECURITY
SRL

PTG INTER WEST SECURITY

21 M 2018 06074 17/09/2018 JEAN NICULESCU juicy

22 M 2018 06075 17/09/2018 MARIA-ALEXANDRA ZAMFIR
ȘTEFAN-COSTIN IGNAT
EDWARD-GABRIEL MOISE

VIZIUNEA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 06076 17/09/2018 OANA GABRIELA BOIA

ANDRA DOBRINESCU
IOANA SFETCU

mom o'clock MOMENTE CARE
CONTEAZA

24 M 2018 06077 17/09/2018 SC PRD CAPITAL SRL Poem residence

25 M 2018 06078 17/09/2018 SOCIETATEA CONTAINER
FILLER & LOGISTIC SRL

GRITSABLARE Solutii
Economice de Sablare &
Curatare

26 M 2018 06079 17/09/2018 LINGUA CONNEXION SRL TRADUCERIPRO.com
TRANSLATION INTERPRETING
LOCALIZATION

27 M 2018 06080 17/09/2018 NILBIDI TRANS SRL TANTRA TITAN GEL GOLD

28 M 2018 06081 17/09/2018 NILBIDI TRANS SRL TANTRA PROVOCATIVE GEL

29 M 2018 06082 17/09/2018 IOANA BUCUREI STEAKAWAY FOR MEET
LOVERS

30 M 2018 06083 17/09/2018 SC MARKETNET SOCIAL
MEDIA SRL

MarketDent marketing pentru
dentişti

31 M 2018 06084 17/09/2018 ALEXA TRADING SRL LEX

32 M 2018 06085 17/09/2018 SC HITMAN INTERNATIONAL
SRL

Trattoria Briana True italian taste

33 M 2018 06087 17/09/2018 AURELIAN IONUT IONESCU ARA SOUND SPECIAL EVENTS
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(210) M 2018 04291
(151) 17/09/2018
(732) SC ALBA DONER PRODUCTION

SRL, STR. LIVEZII NR. 35 B,
JUDEŢ ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

(540)

ALBA DONER PRODUCTION
www.francekebab.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.03

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2018 05981
(151) 17/09/2018
(732) MW MARKETING & I.P. SRL, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 38-40,
CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ,
BIROU 1.03, ET. 1, JUD.
PRAHOVA, VĂLENII DE MUNTE,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET. 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INEGALABILA ROMÂNIE

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

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06005
(151) 17/09/2018
(732) TD GraSS Limited

Liability Company, STR.
ROKOSSOVSKOGO, CLADIREA
41, RU-400012, VOLGOGRAD,
RUSIA

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

(540)

Detail Auto Care
SENSE DIFFERENT

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.06; 26.05.22; 26.05.01

(591) Culori revendicate:negru, alb, mov, roz,
galben, bej, verde, coral

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

3. Adezivi pentru fixarea părului fals, pietre
pentru netezire, preparate de măcinat/preparate
de ascuţire, pietre de ras (astringente), ulei de
migdale, săpun de migdale, chihlimbar (parfum),
glazură de amidon pentru spălătorie, amidon
de rufe/amidon pentru spălătorie, batoane de
lustruit/batoane de lustruit bijutieri, săpun, săpun
pentru strălucirea textilelor, albăstreală pentru
lenjerie, esenţă badiană, preparate cosmetice
pentru baie, săpun de ras, rujuri, beţişoare
de bumbac pentru uz cosmetic/tampoane de
bumbac pentru scopuri cosmetice, măşti de
frumuseţe, ulei de bergamot, merlan, creme
de albire a pielii, produse pentru albirea pielii,
săruri de albire, sodă pentru albire, preparate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/09/2018

pentru albirea lenjeriei, apret, lemn parfumat,
apă de gură, nu pentru scopuri medicale, lac
de unghii, preparate pentru machiaj, loţiuni de
păr, carburi metalice (abrazive), carbură de
siliciu (abrazivă), uleiuri esenţiale din lemn de
cedru, cenuşă vulcanică pentru curăţare, cremă
pentru pantofi, vopsea de păr, preparate pentru
ondularea părului (cosmetice), gene false,
preparate cosmetice pentru gene, preparate
pentru strălucire (produse cosmetice), produse
de lustruire, ceară de încălţăminte, preparate
de lustruire pentru mobilier şi pardoseli,
preparate pentru strălucire (lustruire), ceară
pentru pantofari/cizmari, ceară pentru mustăţi,
ceară pentru parchet, ceară de lustruit, ceară
pentru croitorie , uleiuri esenţiale de lămâie, apă
de colonie, coloranţi pentru toaletă, conservanţi
pentru piele (lustruire), corindon (abraziv),
cosmetice pentru animale, seturi cosmetice,
produse cosmetice, vată pentru uz cosmetic,
cretă pentru curăţat, produse de îndepărtare a
petelor, creioane cosmetice, creme de lustruire,
creme cosmetice, sodă pentru spălare şi
curăţare, paste pentru ascuţirea ustensilelor
de ras, creme pentru piele/ceară pentru piele,
detergenţi, cu excepţia celor destinate utilizării
în operaţiuni de fabricaţie şi în scopuri medicale,
soluţii pentru degresare, degresante, altele decât
cele utilizate în procesele de fabricaţie, preparate
de îndepărtare a machiajului, preparate pentru
îngrijirea dinţilor, preparate de decalcifiere
pentru uz casnic diamantină (abrazivă), produse
antistatice pentru uz casnic, smirghel, preparate
pentru îndepărtarea lacurilor, ţesătură abrazivă,
preparate pentru îndepărtarea culorii, preparate
pentru îndepărtarea lacurilor, apă Javelle/
hipoclorură de potasiu, apă lavanda, apă
parfumată, apă de toaletă, smirghel din
scoarţă de quillaia pentru spălare, tămâie,
preparate pentru depilare, ceară depilatoare,
preparate pentru înmuierea şi spălarea rufelor,
esenţe eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri eterice,
extracte de flori (parfumuri), machiaj, preparate
de curăţat, baze pentru parfumuri de flori,
produse de fumigaţie (parfumuri), arome pentru
prăjituri (uleiuri esenţiale), ulei de gaultheria,
jeleu de petrol pentru uz cosmetic, geraniol,
lubrifianţi pentru uz cosmetic - peroxid de
hidrogen pentru scopuri cosmetice, heliotropina,
uleiuri pentru uz cosmetic, ulei de iasomie,
ulei de lavandă, uleiuri pentru curăţenie,
uleiuri pentru parfumuri şi parfumuri din ulei
de trandafir, uleiuri pentru toaletă, iononă
(parfumerie), loţiuni pentru uz cosmetic, lapte
de curăţare pentru toaletă, preparate pentru
rufe, preparate pentru toaletă, lichide de
curăţare a parbrizului, preparate pentru netezire
(amidon), esenţă de mentă (ulei esenţial),

mentă pentru parfumerie, cosmetice pentru
sprâncene, mosc (parfumerie), neutralizatori
pentru ondularea permanentă, şampoane,
parfumuri, unghii false, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, preparate pentru curăţarea
tapetului, hârtie de lustruit/şmirghel/hârtie
abrazivă pentru sticlă, parfumerie, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, săpun pentru
transpiraţia piciorului, pietre de lustruire, piatră
ponce, pomade pentru uz cosmetic, pudră
de machiaj, produse pentru ras, deodorant
săpun, plicuri pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
săpun de toaletă sub formă de prăjituri,
creioane pentru sprâncene, pudră de talc pentru
toaletă, colorante cosmetice, terpentină pentru
degresare, ulei de terebentină pentru degresare,
terpenele (uleiuri esenţiale), pânză abrazivă
(smirghel), antiperspirante (articole de toaletă),
săpun antiperspirant, piatră tripoli pentru
lustruire, preparate abrazive pentru lustruire,
hârtie abrazivă, amoniac (alcaline volatile),
(detergent), piatră de alaun (astringente),
lapte de migdale pentru scopuri cosmetice,
preparate de îndepărtare a ruginei, preparate
pentru bronzare (produse cosmetice), aromatice
(uleiuri esenţiale), arome pentru băuturi (uleiuri
eseniţiale), substanţe chimice pentru strălucirea
culorii pentru uz casnic (spălătorie), săruri de
baie, nu pentru scopuri medicale, vopseluri
pentru barbă, preparate cosmetice pentru
slăbire, adezivi pentru fixarea genelor false,
vopsele, deodorante pentru oameni sau pentru
animale, transferuri decorative în scopuri
cosmetice, astringente pentru uz cosmetic,
preparate de albire (decolorante) pentru scopuri
cosmetice, materiale de înmuiere pentru
spălarea ţesăturilor, preparate pentru curăţarea
protezelor, preparate pentru deblocarea ţevilor
de scurgere, şampoane pentru animale
de companie (preparate pentru îngrijire
nemedicale), ţesături impregnate cu loţiuni
cosmetice, preparate pentru lustruirea protezelor
dentare, adezivi pentru uz cosmetic, loţiuni
după bărbierit, spray de păr, rimel, potpourris
(parfumuri), spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, preparate pentru curăţarea chimică,
produse de îndepărtare a cerii pentru pardosele,
preparate de spălare, ceară anti-alunecare
pentru podele, lichide anti-alunecare pentru
podele, geluri de albire dentară, pânze
impregnate cu detergent pentru curăţare,
preparate pentru strălucirea frunzelor, beţiosare
aromate, agenţi de uscare pentru maşinile de
spălat vase, preparate de aromatizare a aerului,
preparate pentru împrospătare a respiraţiei,
deodorante pentru animale de companie,
preparate pentru spălaturi pentru igiena intimă
(produse de toaletă), preparate din aloe vera
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pentru scopuri cosmetice, geluri de masaj,
altele decât cele medicale, preparate pentru
buze, balsamuri, altele decât cele medicale,
şampoane uscate, abtibilduri pentru unghii,
produse pentru protecţie solară, uleiuri esenţiale
de citron, henna (colorant cosmetic), cremă
de lustruit pentru încălţăminte, cutii (etui)
pentru rujuri, preparate de baie, nu pentru
scopuri medicale, produse de condiţionare
a părului (balsamuri pentru păr), produse
pentru îndreptarea părului, şervetele impregnate
cu preparate de îndepărtare a machiajului,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
benzi pentru albirea dinţilor, arome alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate fitocosmetice,
produse de curăţare pentru igiena personală
intimă, nemedicale, extracte din plante pentru
uz cosmetic, produse de îndepărtare a lacului
de unghii, ceară pentru podele, fluide pentru
spălarea ochilor, nu pentru scopuri medicale,
produse sau deodorante pentru igiena personală
intimă, produse chimice de curăţare pentru
uz casnic, preparate de albire (decolorante)
de uz menajer, lumânări de masaj în scopuri
cosmetice, cosmetice pentru copii, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, aer comprimat presurizat pentru
curăţare a prafului.
5. Bicarbonat de sodiu pentru scopuri
farmaceutice.
21. Difuzoare (pulverizatoare) de parfum pentru
aer.
30. Bicarbonat de sodiu (sodiu alimentar).

───────

(210) M 2018 06023
(151) 17/09/2018
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

PROGRESUL 1944 SPARTAC
, INTRAREA VRABIEI NR. 22,
BL. CORP C5, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PROGRESUL SPARTAC

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 24.01.10;
24.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:gri, albastru, azuriu,
verde

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

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

───────
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(210) M 2018 06058
(151) 17/09/2018
(732) SC PAMBAC SA, CALEA

MOJNEŞTI NR. 94, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

PÂINE PLĂMĂDITĂ Gustul
autentic al pâinii de altădată

(531) Clasificare Viena: 05.01.08; 06.19.16;
08.01.01; 08.01.02; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2018 06059
(151) 17/09/2018
(732) PORST IULIAN ADRIAN, STR.

MĂRGEANULUI NR. 22, BL. M35,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ALIN CONSTANTIN ANGHEL,
STR. CAP. ILINA NR. 6, BL. 14,
SC. 2, ET. 4, AP. 77, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

pizzateria GĂTIT CU
FOC. DE LEMNE.

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.05; 29.01.12

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

clase:
35. 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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 06060
(151) 17/09/2018
(732) PORST IULIAN ADRIAN, STR.

MĂRGEANULUI NR. 22, BL. M35,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ALIN CONSTANTIN ANGHEL,
STR. CAP. ILINA NR. 6, BL. 14,
SC. 2, ET. 4, AP. 77, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

pizzateria GĂTIT CU
FOC. DE LEMNE.

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.05; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 06061
(151) 17/09/2018
(732) EUROSAFE INTERNATIONAL

SRL, STR. ARGEŞ NR. 23A,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI ,
ILFOV, ROMANIA

(540)

eurosafe INTERNATIONAL

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

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

clase:
35. Lucrări de birou.
37. Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază (telecomunicaţii).
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

───────

(210) M 2018 06062
(151) 17/09/2018
(732) PRAJITURESELE SRL, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 35,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) SC BRAND EXPERT IP AGENCY
SRL, CALEA FLOREASCA NR.
169A, CORP. A, ET. 4, BIROUL
2036A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)
PRĂJITURESELE

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
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oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06063
(151) 17/09/2018
(732) SIROCA COM SRL, BD. ŞTEFAN

CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 4,
PARTER, BLOC GULIVER, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Mr. Chips

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 08.07.08;
26.01.20; 26.02.07; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, roşu, verde,
maro, 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).
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 06064
(151) 17/09/2018
(732) PIPER GHEORGHE, STR.

VRANCEI NR. 32, JUDEŢ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

GRĂDINA LUI PIPER

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe 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).
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).
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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 protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(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 06065
(151) 17/09/2018
(732) PIPER GHEORGHE, STR.

VRANCEI NR. 32, JUDEŢ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

GRĂDINA LUI PIPER
PRODUS ÎN ARAD ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 09.01.10; 25.01.19; 02.01.15;
02.01.13; 05.07.25; 05.01.09

(591) Culori revendicate:maro, galben
(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).
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).
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 protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(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 06066
(151) 17/09/2018
(732) S.C. HAS TRADE S.R.L., STR.

LIVADA NR. 40A, JUDEŢ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)
H NATUR

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
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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).
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 06067
(151) 17/09/2018
(732) FLORIN ADRIAN DOROSIN, STR.

JEPILOR NR. 6, BL. A6B, SC. B,
AP. 13, JUDEŢ BRASOV, BRASOV,
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)

SPEAKERS JUNIOR

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.03; 02.05.01; 02.05.02; 02.05.03;
02.05.01; 02.05.17; 27.05.04

(591) Culori revendicate:galben, roşu, roz,
albastru, verde, potocaliu, mov

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06068
(151) 17/09/2018
(732) S.C. CHECK STREET ART S.R.L.,

STR. ION MIHALACHE NR. 19,
AP.6, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
Check Art

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 06069
(151) 17/09/2018
(732) LORIN LUCIAN SÎNTĂMĂRIAN,

STRADA: G-RAL EREMIA
GRIGORESCU, NUMAR: 64,
JUDET: CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

OCULARIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.04

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

9. Aparate și instrumente pentru optică respectiv
lentile de contact, lentile corectoare, lentile de
ochelari, lentile optice, ochelari și accesorii
pentru ochelari, lupe.
35. Publicitate, promovare și servicii de comerț,
strângerea la un loc, în beneficiul terților, a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping a
produselor din clasa 9.
44. Servicii de optică medicală, servicii
medicale, servicii de sănătate, servicii SPA
pentru sănătate, servicii spitalicești, chirurgie
estetică.

───────

(210) M 2018 06070
(151) 17/09/2018
(732) SC TOTAL FORCE MS SRL,

STR. ANA IPATESCU, NR. 178,
CAMERA NR. 1, JUD. GORJ,
TARGU JIU, GORJ, ROMANIA

(540)

TOTAL FORCE MS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.01.15

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

37. Servicii de instalații, servicii de instalare si
construcții auxiliare pentru sisteme de pază,
servicii de montare sisteme de alarmă pentru
imobile și auto, servicii de montare de sisteme
electronice de control acces, supraveghere
video și servicii de antiincendiu
38. Telecomunicații, servicii de dispecerat
pentru monitorizarea serviciilor de pază.
39. Transport, servicii de transport securizat,
servicii de transport valori.
41. Educație, instruire, organizare de cursuri
teoretice și practice de calificare și perfecționare
pentru agenți de pază.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii de
siguranță pentru protecția bunurilor și indivizilor,
consultanță în domeniul pazei.

───────
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(210) M 2018 06071
(151) 17/09/2018
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

VOVINAM VIET-VO-DAO, STR.
I.L.CARAGIALE NR. 27, JUDEȚUL
PRAHOVA, MUNICIPIUL PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
VOVINAM VIET-VO-DAO

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

41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor și indivizilor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 06072
(151) 17/09/2018
(732) NICOLAE CRACIUN, STR.

ZAMBILELOR NR. 6, SC.C, ET.
3, JUDEȚUL CLUJ, TURDA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

CIMBRU MEAT FLAME

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

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 06073
(151) 17/09/2018
(732) PTG INTER WEST SECURITY

SRL, STR. CLUJULUI NR. 120,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

PTG INTER WEST SECURITY

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.04;
03.01.16; 03.01.24; 27.05.01; 27.05.02

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

45. Servicii de siguranță pentru protejarea
bunurilor și persoanelor, servicii personale și
sociale oferite de către terți destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 06074
(151) 17/09/2018
(732) JEAN NICULESCU, STR. AMIRAL

HORIA MACELARIU NR. 59, ET. 7,
AP. 702, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
juicy

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
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congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
mielasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
înghețată)
32.  Bere, ape minerale și gazoase 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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
43.  Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporara.

───────

(210) M 2018 06075
(151) 17/09/2018
(732) MARIA-ALEXANDRA ZAMFIR,

STR. PRIVIGHETORII NR. 4,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA
ȘTEFAN-COSTIN IGNAT, STR. I
HĂLĂUCEANU NR. 1A, SC. C, ET.
1, AP. 24, JUDEȚUL SUCEAVA,
CÂMPULUNG MOLDOVENESC,
SUCEAVA, ROMANIA
EDWARD-GABRIEL MOISE,
STR. MIORIȚEI NR. 88, SC. A, AP.
19, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
VIZIUNEA

(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. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în aceste clase conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în aceste clase conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în aceste clase conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 06076
(151) 17/09/2018
(732) OANA GABRIELA BOIA, STR.

GEORGE VALENTIN BIBESCU
NR. 10, BL. 12/I, SC. 1, ET. 3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ANDRA DOBRINESCU, STR.
CODRII NEAMȚULUI NR. 5-7,
BL. B, ET. 5, AP. 49, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
IOANA SFETCU, STR. DRUMUL
TABEREI NR. 92, BL. C7, ET. 1,
AP. 204, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

mom o'clock MOMENTE
CARE CONTEAZA

(531) Clasificare Viena: 02.05.01; 02.05.02;
02.05.06; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
319C), portocaliu (Pantone 7583C), gri
închis (Pantone 7545C)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu

amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, publicitate, marketing,
organizarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea de seminarii, informaţii
despre educaţie, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), servicii oferite de
grădinițe (educație, divertisment), publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, producția de emisiuni de
radio și de televiune, prezentarea prestaţiilor live,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
prestarea de servicii de divertisment educativ
pentru copii în centre after-school, furnizare de
spații de recreere, sub formă de terenuri de
joacă pentru copii, furnizare de instalații de joacă
pentru copii, furnizare de servicii educaționale
pentru copii prin intermediul grupurilor de joacă.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cafenea, servicii
de creşă, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2018 06077
(151) 17/09/2018
(732) SC PRD CAPITAL SRL, STR.

ȘCOLII NR. 6H, ET. 2, AP. 4,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Poem residence
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

35. Servicii de vânzare de case și apartamente.
36. Afaceri imobiliare, evaluări imobiliare,
servicii imobiliare, evaluare financiară
(imobiliare), servicii de agenții imobiliare.
37. Servicii de construcții imobiliare.
42. Crearea și dezvoltarea de pagini și site-uri
web.

───────

(210) M 2018 06078
(151) 17/09/2018
(732) SOCIETATEA CONTAINER

FILLER & LOGISTIC SRL,
INCINTA PORT, POARTA 2,
CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ
SORENA NR. 1.8, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GRITSABLARE
Solutii Economice de
Sablare & Curatare

(531) Clasificare Viena: 01.13.01; 01.13.02;
26.01.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 06079
(151) 17/09/2018
(732) LINGUA CONNEXION SRL, STR.

MOLDOVEI NR. 4, BL. MOLDOVA,
SC. B, ET. 3, AP. 10, JUD. IAȘI,
PAȘCANI, IAȘI, ROMANIA

(540)

TRADUCERIPRO.com
TRANSLATION
INTERPRETING
LOCALIZATION

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.02

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

41. Servicii de traducere, servicii de
interpretariat.

───────

(210) M 2018 06080
(151) 17/09/2018
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL.
A1, AP. 60, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

(540)
TANTRA TITAN GEL GOLD

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare (dietetice)
pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
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plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06081
(151) 17/09/2018
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL.
A1, AP. 60, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

(540)
TANTRA PROVOCATIVE GEL

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

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare (dietetice)
pentru oameni şi animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06082
(151) 17/09/2018
(732) IOANA BUCUREI, STR. PETOFI

SANDOR NR. 23, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
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)

STEAKAWAY FOR
MEET LOVERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 11.01.04; 11.01.09; 18.01.23;
20.05.16

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

43. Servicii de alimentaţie publică, restaurant,
servicii de catering, servicii oferite de baruri,
cafenele, snackbar-uri.

───────
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(210) M 2018 06083
(151) 17/09/2018
(732) SC MARKETNET SOCIAL MEDIA

SRL, STR. 23 AUGUST NR.
12, JUD. PRAHOVA, BUŞTENI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MarketDent marketing
pentru dentişti

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 01.11.08;
27.05.01; 27.05.02; 24.15.01; 24.15.21

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

35. Marketing promotional, marketing financiar,
publicitate și marketing, consultanță în
marketing, marketing de produse, asistență în
marketing, campanii de marketing, servicii de
marketing, marketing pe Internet, marketing
pentru evenimente, consultanță profesională în
marketing, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
și promovare, consultanță privind promovarea
vânzărilor, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, servicii de publicitate și
de promovare de vânzări, publicitate, publicitate
online, promovarea afacerii (publicitate), servicii
de publicitate, agenții de publicitate, consultanță
privind publicitatea, servicii de publicitate
și marketing, consultanță în publicitate și
marketing.

───────

(210) M 2018 06084
(151) 17/09/2018
(732) ALEXA TRADING SRL, ALEEA

CAPIDAVA NR. 46, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, 022936,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

LEX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.03.15; 26.03.01

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

9. Aparate și instrumente de cântărire,
de măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), didactice, cântare electronice
de bucătărie, comandate prin bluetooth
sau wireless, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, contoare inteligente, întrerupătoare
tactile electronice, prize, fișe și alte elemente
de cuplare (conexiuni electrice), aparate de
control al temperaturii (întrerupătoare electrice),
încuietori metalice electrice, prelungitoare cu
prize multiple, aparate pentru transmiterea și
reproducerea sunetului sau imaginilor camere
video de supraveghere, sonerii electronice, case
de marcat, mașini de calculat, echipamente
pentru tratarea informației și calculatoare,
software pentru telefoane inteligente.

───────
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(210) M 2018 06085
(151) 17/09/2018
(732) SC HITMAN INTERNATIONAL

SRL, SOS. PIPERA NR. 48,
HANGAR 4 - CLADIREA FOSTEI
TAPITARII ET. PARTER, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Trattoria Briana
True italian taste

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 09.07.19; 11.01.02; 11.01.04;
11.03.05; 01.11.08; 25.01.13

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#468f46), roşu (HEX#c72e30),
negru

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

43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar.

───────

(210) M 2018 06087
(151) 17/09/2018
(732) AURELIAN IONUT IONESCU, STR.

TOMIS NR. 307, BL. 9B, SC. B,
ET. 9, AP. 82, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
ARA SOUND

SPECIAL EVENTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, echipamente
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare,
înregistrări sonore descărcabile, suporturi pentru
înregistrări sonore, amplificatoare electrice
pentru semnale sonore.
41. Producție de înregistrări sonore și/sau video,
servicii de înregistrări sonore și video de
divertisment, închirierea de înregistrări sonore,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
servicii de divertisment, productie de sonorizare
si jocuri de lumini la evenimente.

───────


