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Cereri Mărci publicate în 25/07/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04146 18/07/2018 LUXURY EXCLUSIVE CLUB

SRL
LOYALTY EXCLUSIVE CLUB A
LUXURY EXPERIENCE

2 M 2018 04716 18/07/2018 BALTIC EVOLUTION SRL balticbebe

3 M 2018 04717 18/07/2018 RAZVAN ENESCU PENMANIA

4 M 2018 04718 18/07/2018 SOCIETATEA INTERPROD
INVEST SRL

Ferma de porci PERIS-
GOURMET !

5 M 2018 04719 18/07/2018 CLUBUL SPORTIV SPORTING
LEU

CLUBUL SPORTIV SPORTING
LEU

6 M 2018 04721 18/07/2018 TAMÁS JÁNOS SZAKÁCS Vitabun

7 M 2018 04722 18/07/2018 S.C. MAGNETIC TOTAL S.R.L. PENSIUNEA SOFIA

8 M 2018 04723 18/07/2018 SC TITUS FITNESS SRL evolution FITNESS BY TITUS
RĂDULESCU

9 M 2018 04724 18/07/2018 DORIN ZAGREAN Comanderia Sf. Bernard de
Clairvaux

10 M 2018 04725 18/07/2018 SC ADACONI SRL DACOmag

11 M 2018 04726 18/07/2018 SC ADACONI SRL DACOart'

12 M 2018 04727 18/07/2018 SIX CONTINENTS LIMITED avid AN IHG HOTEL

13 M 2018 04728 18/07/2018 INFINICOM HUB SRL ATTRACTEVE

14 M 2018 04729 18/07/2018 STEFAN BUZOIANU CovriMania

15 M 2018 04730 18/07/2018 STADT CONSTRUCT SRL STADT

16 M 2018 04731 18/07/2018 CRISTINA MIHAELA MAITA CRISMART INVEST S.R.L

17 M 2018 04732 18/07/2018 SC ARCON SRL ARCO

18 M 2018 04733 18/07/2018 SC LOTEX GENERAL SRL Vasluianca

19 M 2018 04734 18/07/2018 Bergenbier S.A. RĂCORIM ROMÂNIA

20 M 2018 04735 18/07/2018 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

KANAL D FanArena

21 M 2018 04736 18/07/2018 OVIDIU-ANDREI CHIRIAC JURIDIC EXPERT

22 M 2018 04737 18/07/2018 OMNIA SECURITY SOLUTIONS
SRL

OMNIA SECURITY SOLUTIONS

23 M 2018 04738 18/07/2018 EMIL POTORA extrem

24 M 2018 04739 18/07/2018 MARIA HUIANU-AIRINEI KARPETA curăţătorie
profesională de covoare
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 04740 18/07/2018 ALEXANDRU POPA libriO

26 M 2018 04741 18/07/2018 CONSTANTIN-BOGDAN
DUMITRU

Audio Alfa Bucuraţi-vă de sunet

27 M 2018 04742 18/07/2018 FREELANCER IT SRL freelancer it

28 M 2018 04744 18/07/2018 Thomas Breitling Hungary Kft. Thomas Breitling

29 M 2018 04745 18/07/2018 JIGAU CONSTANTIN-MARIUS FEED EXPERT Produsul tău de
10 (zece)%!

30 M 2018 04746 18/07/2018 ASOCIATIA CENTRUL
CULTURAL DE DANS SI
MUZICA ORIENTALA

ORDO DRACUL

31 M 2018 04747 18/07/2018 ASOCIATIA CULTURALA
INDART

TEATRU SUB LUNA
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(210) M 2018 04146
(151) 18/07/2018
(732) LUXURY EXCLUSIVE CLUB

SRL, SOS. MORARILOR NR.
2B, CAMERA 7, ET. 4, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 050587,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LOYALTY EXCLUSIVE CLUB
A LUXURY EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj),
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţămant (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comerciala, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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 04716
(151) 18/07/2018
(732) BALTIC EVOLUTION SRL,

SOSEAUA BALTENI NR. 14,
JUDEȚUL ILFOV, BALTENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
balticbebe

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 04717
(151) 18/07/2018
(732) RAZVAN ENESCU, STR. GARII

NR. 4, JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
110188, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

PENMANIA

(531) Clasificare Viena: 20.01.03; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cerneală de scris, ustensile de scris,
blocnotesuri de scris, penițe (de scris),
instrumente de scris, hârtie de scris, caiete de
scris, stilouri (articole de scris), cerneală pentru
instrumente de scris, penițe de aur (de scris),
seturi de instrumente de scris, penițe pentru
instrumente de scris.

───────
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(210) M 2018 04718
(151) 18/07/2018
(732) SOCIETATEA INTERPROD

INVEST SRL, SOSEAUA DE
CENTURA NR. 2-4, COMUNA
TUNARI, JUDEȚUL ILFOV, SAT
TUNARI, C.P. 2302, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Ferma de porci

PERIS-GOURMET !
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere si
cereale brute și neprocesate, animale vii, fructe
si legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, alimente pentru animale, malț.

───────

(210) M 2018 04719
(151) 18/07/2018
(732) CLUBUL SPORTIV SPORTING

LEU, STR. CRAIOVEI NR. 1025,
COMUNA LEU, JUDEȚUL DOLJ,
SAT LEU, DOLJ, ROMANIA

(540)

CLUBUL SPORTIV
SPORTING LEU

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.22;
21.03.01; 24.01.05; 24.01.09; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
41. Activități sportive.

───────

(210) M 2018 04721
(151) 18/07/2018
(732) TAMÁS JÁNOS SZAKÁCS,

FÖLDI JÁNOS UTCA 7, HU-4031
DEBRECEN, UNGARIA

(540)
Vitabun

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

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

───────

(210) M 2018 04722
(151) 18/07/2018
(732) S.C. MAGNETIC TOTAL S.R.L.,

STR. ȚEBEA NR. 6B, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
PENSIUNEA SOFIA

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

43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

───────
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(210) M 2018 04723
(151) 18/07/2018
(732) SC TITUS FITNESS SRL, STR.

MENUMORUT NR. 18, BLOC PC
119, ET. 1, AP. 4, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

evolution FITNESS BY
TITUS RĂDULESCU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04724
(151) 18/07/2018
(732) DORIN ZAGREAN, STR.

BRADUTULUI NR. 25, ET. 3,
AP. 52, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Comanderia Sf.
Bernard de Clairvaux

(531) Clasificare Viena: 23.01.01; 23.05.05;
24.01.15; 24.13.03; 27.05.08; 29.01.13

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

clase:
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)

───────
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(210) M 2018 04725
(151) 18/07/2018
(732) SC ADACONI SRL, STR. CIPRIAN

PORUMBESCU NR. 14H,
JUDEȚUL HUNEDOARA, HAȚEG,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

DACOmag

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clișee.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2018 04726
(151) 18/07/2018
(732) SC ADACONI SRL, STR. CIPRIAN

PORUMBESCU NR. 14H,
JUDEȚUL HUNEDOARA, HAȚEG,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

DACOart'

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, roșu

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clișee.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2018 04727
(151) 18/07/2018
(732) SIX CONTINENTS LIMITED, STR.

DENHAM, BUCKINGHAMSHIRE,
BROADWATER PARK, UB9 5HR,
MAREA BRITANIE

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

(540)

avid AN IHG HOTEL

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

clase:
35. Servicii de consiliere în, și implementarea
afacerilor în domeniul serviciilor hoteliere și
de cazare, pentru terți, servicii de franciză și
administrare de afaceri pentru terți.
43. Servicii hoteliere și de cazare temporară,
servicii de rezervări de hoteluri și de cazare
temporară, servicii de informații cu privire la
hoteluri și cazare.

───────
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(210) M 2018 04728
(151) 18/07/2018
(732) INFINICOM HUB SRL, AL.

LIPĂNEȘTI NR. 4, BL. J 17, AP.
3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ATTRACTEVE

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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.
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 04729
(151) 18/07/2018
(732) STEFAN BUZOIANU, STR.

INDUSTRIILOR NR. 56, BL. 9,
SC. B, ET. 2, AP. 177, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CovriMania

(531) Clasificare Viena: 08.01.25; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.24

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

30. Produse de patiserie, covrigi.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2018 04730
(151) 18/07/2018
(732) STADT CONSTRUCT SRL, STR.

TAIETURA TURCULUI NR. 47,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

STADT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
diverse (exceptând transportul): pardoseli de
lemn, parchet lemn multistratificat, pardoseli
dale propilena, podele de exterior, pardoseli
supraînălțate, pardoseli elastice, pereți de sticlă,
pereți de lemn, tavane extensibile, covoare pvc
omogene și eterogene, mochete, gazon sintetic,
benzi liniare și marcaje de ghidare, pentru a le
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 teleshoping,
publicitate, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a le 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 teleshoping.
37. Lucrări de amenajări interioare în construcții,
demolări și reparații în construcții, montare
pardoseli, izolare pereți interiori și exteriori, a
tavanelor, instalare de pereți de sticlă, servicii
de amenajări interioare a birourilor, montare de
tavane extensibile, montare de pereți de lemn și
sticlă, montare mochete și covoare pvc.
42. Servicii de proiectare compartimentări
birouri, spații de lucru, amplasare birouri.

───────

(210) M 2018 04731
(151) 18/07/2018
(732) CRISTINA MIHAELA MAITA, BLD.

TINERETULUI NR. 45, BL. 54,
SC. 2, ET. 6, AP. 61, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CRISMART INVEST S.R.L

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 04732
(151) 18/07/2018
(732) SC ARCON SRL, STR. KOROSI

CSOMA SANDOR NR. 32,
JUDEŢUL COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520009, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089

(540)
ARCO

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

1. Adezivi pentru uz industrial, lianţi de
uz industrial, adezivi industriali folosiți în
construcții, adezivi utilizați în construcție, adezivi
termofuzibili, lianți pentru acoperiș cu aplicare la
cald, lianți folosiți la prepararea produselor de
etanșare.

───────
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(210) M 2018 04733
(151) 18/07/2018
(732) SC LOTEX GENERAL SRL, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 273, JUD.
VASLUI, VASLUI, 730006, VASLUI,
ROMANIA

(540)

Vasluianca

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 01.15.11;
29.01.15; 09.01.10; 02.03.01; 02.03.04;
05.01.06

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C), argintiu (Pantone 877C),
verde, albastru, galben, roşu, maro,
roz, alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosur (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, aniimale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe şi sucuri
de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2018 04734
(151) 18/07/2018
(732) Bergenbier S.A., ŞOSEAUA

BUCUREŞTI NORD NR.10,
CLĂDIREA O1, ETAJ 5, JUDEŢ
ILFOV
, VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

RĂCORIM ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
29.01.12; 11.03.02

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

clase:
32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager, bere
de tip porter şi bere de tip ale, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

───────
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(210) M 2018 04735
(151) 18/07/2018
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

S.A., BD-UL MĂRĂŞTI NR.
65-67, ROMEXPO, INTRAREA
D, PAVILION T, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KANAL D FanArena

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 26.01.18;
27.05.01; 26.15.01; 26.07.25

(591) Culori revendicate:negru, argintiu,
albastru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţi.i
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 04736
(151) 18/07/2018
(732) OVIDIU-ANDREI CHIRIAC, CAL.

CĂLĂRAŞI NR. 309, BL. 70,
SC. 2, ET. 3, AP. 49, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JURIDIC EXPERT

(531) Clasificare Viena: 17.03.01; 17.03.02;
27.05.01; 27.05.02; 24.13.04; 24.13.14

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de cursuri
teoretice şi practice de calificare şi perfecţionare
(instruire).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
creare şi administrare pagini web.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor, consultanţă juridică.

───────
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(210) M 2018 04737
(151) 18/07/2018
(732) OMNIA SECURITY SOLUTIONS

SRL, STR. LUNCA BÂRZEŞTI
NR. 4, BL. 17, SC. 2, ET. 4, AP.
31, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OMNIA SECURITY
SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.24;
26.03.23

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
albastru

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de instalare şi construcţii
auxiliare pentru sisteme de pază, montare
sisteme de alarmă auto şi pentru imobile,
montare de sisteme anti-incendiu, montare de
sisteme de control acces şi supraveghere video.
38. Telecomunicaţii, servicii de dispecerat
pentru monitorizarea activităţilor de protecţie şi
gardă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
transport securizat, servicii de transport valori.
41.  Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de cursuri
teoretice şi practice de calificare şi perfecţionare
(instruire).
42.  Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea

calculatoarelor şi a programelor de calculator,
creare şi administrare pagini web.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi destinate
să satisfacă nevoile indivizilor, consultanţă în
domeniul securităţii private.

───────

(210) M 2018 04738
(151) 18/07/2018
(732) EMIL POTORA, 1404 RUE

PIERRE-LAUNIERE TROIS-
RIVIERES, G9B 0V6 , QUÉBEC,
CANADA

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

(540)

extrem

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.03; 26.11.09; 26.11.25

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
5747C), galben (Pantone 7404C),
negru

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de import-export, vânzare
cu ridicata, vânzare cu amănuntul în
unităţi comerciale şi prin intermediul reţelelor
informatice de comunicaţii globale de obiecte
sportive, respectiv snowmobil, atv, biciclete,
skijet, maşini off road, lucrări de birou, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), publicitate online pe o
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reţea de computere, organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri comercial, publicitar şi de
promovare, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, prezentare de produse în scopuri
promoţionale, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
demonstraţii cu produse, promoţii pentru aceste
produse, distribuirea eşantioanelor.

───────

(210) M 2018 04739
(151) 18/07/2018
(732) MARIA HUIANU-AIRINEI, STR.

CĂPRIOAREI NR. 17, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

KARPETA curăţătorie
profesională de covoare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
01.15.23; 03.07.24

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, galben, portocaliu, maro

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

37. Servicii de curatatorie, spalatorie chimica
şi ecologică, curăţare de covoare, curăţare
covoare şi carpete, închiriere de maşini pentru
curăţarea covoarelor, furnizare de informaţii
privind curăţarea covoarelor şi preşurilor,
îndepărtarea petelor de pe covoare şi mochete.

───────

(210) M 2018 04740
(151) 18/07/2018
(732) ALEXANDRU POPA, STR. LIVIU

REBREANU NR. 29, BL. M36,
SC. 2, AP. 47, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

libriO

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/07/2018

documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (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).
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 04741
(151) 18/07/2018
(732) CONSTANTIN-BOGDAN

DUMITRU, STR. JEAN-
ALEXANDRU STERIADI NR.
14, BL. 117, SC. D, ET. 2, AP.
52, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Audio Alfa Bucuraţi-
vă de sunet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
29.01.12; 02.09.06

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

clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură.

───────

(210) M 2018 04742
(151) 18/07/2018
(732) FREELANCER IT SRL, STR.

IORDACHE GOLESCU NR. 28,
CORP A, CAMERA NR. 4, ET.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)

freelancer it

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 01.15.11;
26.04.09

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb

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

35. Servicii de recrutare de personal, servicii
de consultant privind recrutarea de personal,
plasare şi recrutare de personal, recrutare de
personal pentru domeniul informatic, servicii
de intermediere de recrutare de personal,
consultanţă în materie de recrutare a angajaţilor,
recrutare şi plasare a forţei de muncă, servicii
de intervievare (pentru recrutarea de personal),
asistenţă privind recrutarea şi plasarea de
personal, furnizare de informaţii în materie de
angajare, servicii de consiliere în materie de
angajare, furnizare de informaţii în materie
de angajare printr-o reţea informatică globală,
furnizare de informaţii comerciale on-line,
difuzare de anunţuri publicitare şi comerciale
prin reţele de comunicaţii online, realizare
de studii de piaţă care implică sondaje de
opinie, colectare, compilare şi furnizare de
informaţii publicitare şi comerciale, informaţii
şi asistenţă comercială pentru consumatori,
organizare şi coordonare de târguri de locuri de
muncă, intermediere publicitară, intermediere de
contracte (pentru terţi), organizare de expunere
în scop de afaceri, organizarea de prezentări
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în scopuri publicitare, prezentare de bunuri
şi servicii, prezentare de bunuri şi servicii
prin mijloace electronice, abonament la un
pachet media de informaţii, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicaţii,
actualizare şi administrare de informaţii în
registre, actualizare şi întreţinere de date din
baze de date informatice, administrare de
afaceri pentru furnizorii de servicii independenţi,
administrare de personal în scopuri publicitare,
administrare, facturare şi regularizare de conturi
în numele terţilor, administrare în materie
de planificare a afacerilor, administrare în
materie de evaluare a afacerilor, administrare
interimară de afaceri, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială şi pentru o
societate de servicii, administrarea resurselor
umane şi servicii de recrutare, consultanţă
profesională în afaceri, agenţii de plasare,
asistenţă în domeniul promovării firmelor,
asistenţă în gestiune de personal, asistenţă
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, asistenţă privind recrutarea şi
plasarea de personal, compilare de baze de date
computerizate, consiliere în materie de angajări,
consiliere pe probleme de recrutare în domeniul
serviciilor informatice, consultanţă în domeniul
resurselor umane, consultanţă în gestiune
de personal, consultanţă în managementul şi
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, consultanţă în materie de recrutare
a angajaţilor, consultanţă în materie de angajări,
consultanţă în materie de personal, consultanţă
pentru management corporative, consultanţă
pentru probleme legate de personal, consultanţă
privind plasarea forţei de muncă, consultanţă
privind selectarea de personal, consultanţă
personală privind administrarea personalului,
culegere şi sistematizare de informaţii în baze de
date informatice, dezvoltarea şi implementarea
de strategii de marketing pentru alte persoane,
difuzare de anunţuri publicitare prin internet,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele de
comunicaţii online, difuzare de date privind
afacerile, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, estimări şi evaluări de afaceri în materie
de aspecte comerciale, evaluarea cerinţelor
privind personalul, evaluarea oportunităţilor de
afaceri, evaluări referitoare la administrarea
afacerilor în intreprinderile profesionale, evaluări
şi rapoarte efectuate de experţi, referitoare la
afaceri, executare de lucrări stenografice pe
bază de comandă, furnizare către firme terţe
a serviciilor de asistenţă la înfiinţare pentru
administrarea afacerilor, furnizare de consiliere
cu privire la recrutare de absolvenţi, furnizare
de ghiduri publicitare oniine cu funcţie de

căutare, furnizare de informaţii cu privire la
prelucrarea de date, furnizare de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, furnizare
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site, furnizare de informaţii în materie de
angajare, furnizare de informaţii în materie de
angajare şi recrutare printr-o reţea informatică
globală, furnizare de informaţii privind recrutarea
personalului, furnizare de personal temporar,
furnizarea de asistenţă pentru produse de larg
consum cu privire la software, furnizarea de
personal pe bază de contract, furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii, furnizarea unui catalog
online cu informaţii comerciale pe internet,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile şi serviciile prestate de terţi
online pe internet, gestionare şi consultanţă
comercială în materie de lansare de noi produse,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, închiriere de spaţiu publicitar online,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet pentru
anunţuri de angajare, îndeplinirea funcţiilor
unui departament de resurse umane pentru
terţi, furnizare de informaţii comerciale pentru
întreprinderi, intermediere de afaceri comerciale
pentru terţi, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane pentru prestarea
de servicii, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea şi vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
publicitate şi promovare pentru alte persoane,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane, intermediere între personal calificat it
şi firme de profil, marketing în cadrul publicării de
software, servicii de comerţ cu ridicata cu privire
la software de calculator.

───────

(210) M 2018 04744
(151) 18/07/2018
(732) Thomas Breitling Hungary Kft.,

SZINYEI MERSE, UTCA 10, ,
BUDAPEST, H-1063, UNGARIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, cămăși,
haine pentru bărbați, bretele pentru bărbați
(mbrăcăminte), costume pentru bărbați, lenjerie
de corp pentru bărbați, sandale pentru
bărbați, șosete pentru bărbați, șosete lungi
pentru bărbați, încălțăminte pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, îmbrăcăminte de înot pentru bărbați
și femei (costume de baie), jachete pentru
bărbați și femei, paltoane, pantaloni, veste,
chiloţi, haine din piele, paltoane, pardesie,
jachete, îmbrăcăminte de exterior, îmbrăcăminte
tricotată, pălării, haine (îmbrăcăminte) gata
confecționate, cravate, curele (îmbrăcăminte),
tricouri, pulovere, îmbrăcăminte, șepci, fulare.

───────

(210) M 2018 04745
(151) 18/07/2018
(732) JIGAU CONSTANTIN-MARIUS,

STR. FLORILOR NR. 1, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

FEED EXPERT Produsul
tău de 10 (zece)%!

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 03.04.24;
03.05.01; 03.05.24; 03.07.03; 03.07.06;
27.05.01; 09.01.10; 25.01.19; 29.01.14

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

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 04746
(151) 18/07/2018
(732) ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL

DE DANS SI MUZICA ORIENTALA,
STR. ALEEA NICOLINA NR. 4, BL.
G7, ET. 10, AP. 63, JUD. IAȘI, IAȘI,
70221, IAȘI, ROMANIA

(540)
ORDO DRACUL

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

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

───────

(210) M 2018 04747
(151) 18/07/2018
(732) ASOCIATIA CULTURALA INDART,

STR. RASCOALA 1907 NR.
8, BL. 13, AP. 45, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TEATRU SUB LUNA

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

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

───────


