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Cereri Mărci publicate în 26/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06955 19/10/2018 SC METALTIM SA ATLAS RESIDENCE

2 M 2018 06956 19/10/2018 PATRASCU SI PARVAN-
PSIHOUTIL-SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA DE
PSIHOLOGIE

PSIHOUTIL

3 M 2018 06957 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY CONVENTION
CENTER

4 M 2018 06958 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY

5 M 2018 06959 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY WATER IMPACT

6 M 2018 06960 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY AQUA PARK

7 M 2018 06961 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY CENTER

8 M 2018 06962 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY MALL

9 M 2018 06963 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY BUSINESS OFFICE

10 M 2018 06964 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY OFFICE

11 M 2018 06965 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY CONFERENCE

12 M 2018 06966 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY EXPO

13 M 2018 06967 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY CITY

14 M 2018 06968 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY EXPOSITION CENTER

15 M 2018 06969 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY SPA

16 M 2018 06970 19/10/2018 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

YUNITY SPA CENTER

17 M 2018 06971 19/10/2018 DAN OCTAVIAN CARP rebel Campers

18 M 2018 06972 19/10/2018 FILSAM PROD SRL Fil Sam DIN 1994 CÂMPINA
EXCELENŢA PREPARATELOR
DIN CARNE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
19 M 2018 06973 19/10/2018 S.C. 2 NET COMPUTER S.R.L. 2 NET computer, Sustinem

performanta business-ului

20 M 2018 06974 19/10/2018 BENEDEK BELA-ZSOMBOR ZSOZO antik

21 M 2018 06975 19/10/2018 SUCIU MARCELUS LUCIAN OPEN

22 M 2018 06976 19/10/2018 SC MOLID TEHNIC SERVICE
SRL

MOLID SECURITATE

23 M 2018 06977 19/10/2018 RUIAN BRILLO IMPORT AND
EXPORT TRADE CO.,LTD

b BRILLO

24 M 2018 06978 19/10/2018 SC TRANSILVANIA HOTELS &
RESTAURANTS SRL

Cool Club

25 M 2018 06979 19/10/2018 SC TRANSILVANIA HOTELS &
RESTAURANTS SRL

Mood Club

26 M 2018 06980 19/10/2018 FLORIPAN PRODCOM SRL BRICKYARD APARTMENTS
APARTHOTEL

27 M 2018 06981 19/10/2018 SC DEFENSE ENGINEERING
S.A.

KProtector

28 M 2018 06982 19/10/2018 CONSTANTIN MARIAN-DANIEL SUROORI

29 M 2018 06983 19/10/2018 CONSTANTIN MARIAN-DANIEL LATTAFA

30 M 2018 06984 19/10/2018 CEZAR ADRIAN DRANCA Vocea BUCOVINEI 88.8 fm

31 M 2018 06985 19/10/2018 GR MONTANA INVEST SRL M MONTANA PREMIUM
RESIDENCE

32 M 2018 06986 19/10/2018 OANA GEORGIANA GURAN Trattoria Verdi

33 M 2018 06987 19/10/2018 SC LIDO GÎRBEA SRL LIDO GÎRBEA GUSTUL DE LA
BUNICA

34 M 2018 06988 19/10/2018 ALEXANDRA-DANA PETROAIE BUCOVINA GOURMET

35 M 2018 06989 19/10/2018 Sahprod Meteor SRL SULTANA

36 M 2018 06990 19/10/2018 Sahprod Meteor SRL SULTĂNEL

37 M 2018 06991 19/10/2018 Sahprod Meteor SRL SULTAN.U

38 M 2018 06992 19/10/2018 SC MERT SA Pure Premium

39 M 2018 06993 19/10/2018 SC DECEBAL SUN GUARD
SRL

SC DECEBAL SUN GUARD
SRL

40 M 2018 06994 19/10/2018 PERFECT ESTETIC CLINIC
SRL

Centrul Medical POGANY
CENTRU DE EXCELENŢĂ
ÎN CHIRURGIA ESTETICĂ ŞI
POSTBARIATRICĂ

41 M 2018 06995 19/10/2018 SC TRANSPOLL MARKET
NETWORK SERVICII SRL

Sláger Radio FM 105.9
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
42 M 2018 06996 19/10/2018 HUMAN FINANCE SRL H Human Finance

43 M 2018 06997 19/10/2018 HUMAN FINANCE SRL Business IQ

44 M 2018 06998 19/10/2018 HUMAN FINANCE SRL Digital CFO

45 M 2018 06999 19/10/2018 HUMAN FINANCE SRL Humanfinance

46 M 2018 07000 19/10/2018 SC STORMER SA radio WE 91 fk

47 M 2018 07001 19/10/2018 BIO NATUR DISTRIBUTION
SRL

Bio NATUR

48 M 2018 07002 19/10/2018 APR INOVAFLEX SRL Superelastico

49 M 2018 07003 19/10/2018 MENTOR EXPRESS SRL MENTOR Express

50 M 2018 07004 19/10/2018 RAZVAN-VIRGIL FLANGEA Premium KLASS

51 M 2018 07005 19/10/2018 MIHAIL-VALERIU IONESCU DOMNU' CĂRBUNESCU
CĂRBUNI PENTRU GRĂTAR

52 M 2018 07006 19/10/2018 PARTIDUL PRO ROMANIA #proeuropa

53 M 2018 07007 19/10/2018 SOLVENT COM SRL SOLVENT COM

54 M 2018 07009 21/10/2018 ANG REZIDENTIAL SRL ANG

55 M 2018 07010 21/10/2018 ADRIAN LAURENTIU
MOSTEANU

Loli bebe
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(210) M 2018 06955
(151) 19/10/2018
(732) SC METALTIM SA, STR. DIVIZIA

9 CAVALERIE NR. 68, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300265, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L., B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24-28, SC. B, AP. 2, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ATLAS RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 01.05.02;
03.03.01; 03.03.17; 03.03.26; 09.01.10;
24.01.03; 24.01.05; 24.01.17; 27.05.01

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
și reclamă, închiriere de spații comerciale.
41. Organizare de evenimente cu scop cultural
sau educațional.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).
43. Servicii de cazare temporară și alimentație
publică.

───────

(210) M 2018 06956
(151) 19/10/2018
(732) PATRASCU SI PARVAN-

PSIHOUTIL-SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA DE
PSIHOLOGIE, STR. ELEV
STEFANESCU STEFAN NR.
63, BL. 419, SC. A, ET. 10, AP.
76, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

PSIHOUTIL

(531) Clasificare Viena: 14.05.02; 14.05.15;
02.09.06; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.06

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

44. Servicii medicale, consiliere medicală,
servicii de psiholog, consiliere farmaceutică,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de
terapie.

───────

(210) M 2018 06957
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY CONVENTION

CENTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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 06958
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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 06959
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY WATER IMPACT

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor și indivizilor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2018 06960
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY AQUA PARK

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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 06961
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY CENTER

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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 06962
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY MALL

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
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cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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 06963
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY BUSINESS OFFICE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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 06964
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY OFFICE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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 06965
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicații.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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 06966
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY EXPO

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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 06967
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY CITY

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor și indivizilor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2018 06968
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY EXPOSITION CENTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
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 06969
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY SPA

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

35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
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
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 06970
(151) 19/10/2018
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA,
BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
24, CLĂDIREA C1-PAVILION
ADMINISTRATIV, ETAJ 1, BIROUL
NR. 8, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YUNITY SPA CENTER

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

35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
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
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cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 06971
(151) 19/10/2018
(732) DAN OCTAVIAN CARP, STR.

APOSTOL MARGARIT NR. 2, BL-
107, SC. A, ET. 5, AP. 23, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

rebel Campers

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.14

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

clase:
39. Transportul, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (transport),
închirierea de rulote, închirierea de autoturisme.

───────

(210) M 2018 06972
(151) 19/10/2018
(732) FILSAM PROD SRL, STR. EROU

BOGDAN VASILE NR.10B,
JUDEŢUL PRAHOVA, CAMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Fil Sam DIN 1994
CÂMPINA EXCELENŢA

PREPARATELOR DIN CARNE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 26.01.16; 26.01.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(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.

───────
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(210) M 2018 06973
(151) 19/10/2018
(732) S.C. 2 NET COMPUTER S.R.L.,

STR. CALEA BUCURESTI NR. 3,
JUD. BRASOV, BRAŞOV, 500326,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC NED PROTECT CONSULTING-
N.P.C. SRL, OP 1,CP 298, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500500,
ROMANIA

(540)

2 NET computer, Sustinem
performanta business-ului

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
9. Calculatoare, inclusiv rețele și periferice,
componente de calculator, manuale de referință,
manuale tehnice, foi de date, modele (pe
suporturi magnetice, descărcabile).
35. Servicii de comercializare a calculatoarelor,
rețelelor informaționale și periferice, servicii
de import-export în domeniu, reprezentare,
publicitate și reclamă.
37. Instalare, întreținere și reparații echipamente
din domeniul tehnicii de calcul.

───────

(210) M 2018 06974
(151) 19/10/2018
(732) BENEDEK BELA-ZSOMBOR,

STR. PRINCIPALĂ NR. 722A,
JUD. HARGHITA, SÂNCRĂIENI,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

ZSOZO antik

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

clase:
6. Construcţii metalice transportabile în special
sistem de acoperiş din aluminiu.
18. Parasolare (umbrele de soare).
19. Acoperişuri nemetalice (construcţii) de tip
parasolare.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de comerţ import-export, lucrări de birou,
publicitate, regruparea în avantajul tertilor
a produselor diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.
38. Telecomunicaţii, servicii de transmitere prin
internet.

───────
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(210) M 2018 06975
(151) 19/10/2018
(732) SUCIU MARCELUS LUCIAN, STR.

REPUBLICII NR. 25, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400015,
ROMANIA

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

(540)

OPEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.14; 27.05.17;
27.05.23

(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 06976
(151) 19/10/2018
(732) SC MOLID TEHNIC SERVICE SRL,

COMUNA CIUREA, CVARTAL 4,
CC188, CAMERA MICA, JUD. IAŞI,
SAT CIUREA, 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)
MOLID SECURITATE

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 06977
(151) 19/10/2018
(732) RUIAN BRILLO IMPORT AND

EXPORT TRADE CO.,LTD, CHINA,
FI 5, NO. 6, YOUDIAN SOUTH
ROAD, TING TEN VILLAGE,
TINGTIAN STREET, , RUIAN CITY,
CHINA

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

(540)

b BRILLO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.13.25

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06978
(151) 19/10/2018
(732) SC TRANSILVANIA HOTELS &

RESTAURANTS SRL, STR. PIAŢA
SFATULUI NR. 12-14, BRAŞOV,
2200, 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)
Cool Club

(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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06979
(151) 19/10/2018
(732) SC TRANSILVANIA HOTELS &

RESTAURANTS SRL, STR. PIAŢA
SFATULUI NR. 12-14, BRAŞOV,
2200, 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)
Mood Club

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

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

───────

(210) M 2018 06980
(151) 19/10/2018
(732) FLORIPAN PRODCOM SRL, STR.

CIOCIRLIEI NR. 21, AP. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BRICKYARD APARTMENTS
APARTHOTEL

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 26.05.18;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
316C), alb, negru

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06981
(151) 19/10/2018
(732) SC DEFENSE ENGINEERING

S.A., STR. CERNAUŢI NR. 27C,
CAM. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 126-130, BL. 8, AP. 50,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010577

(540)

KProtector

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

9. Dispozitive cu telecomandă pentru instalaţii
de aer condiţionat, dispozitive de măsură şi
control pentru tehnologia de aer condiţionat,
alarme şi echipamente de avertizare, senzori
şi detectoare, instrumente pentru măsurare,
numărare, aliniere şi calibrare, dispozitive
pentru stocarea de date, dispozitive pentru
tehnologia informaţiei, audio-vizuale, multimedia
şi fotografice, dispozitive pentru siguranţă,
protecţie şi semnalizare, instrumente de
măsurare, detectare şi monitorizare, indicare
şi control, dispozitive de control (regulatoare)
a aerului condiţionat, detectoare de vibraţii,
monturi antivibraţii pentru maşini, amortizoare
de vibraţii pentru echipamente electronice, cutii
adaptate produselor menţionate mai sus.
11. Echipament pentru încălzire şi răcire,
instalaţii şi aparate de aer condiţionat,
fixe, mobile, transportabile, adaptate pentru
protecţia de echipamente IT, instalaţii de
răcire a sistemelor de operare şi transport
al echipamentelor IT critice, echipată cu
protecţie la şocuri şi vibraţii, sisteme şi
echipamente HVAC pentru încălzirea, ventilarea
şi climatizarea aerului, sisteme HVAV pentru
vehicule (încălzirea, ventilarea şi climatizarea
aerului), destinate sistemelor de transport şi
operare a unor echipamente IT sensibile,
accesorii pentru aceste echipamente cuprinse
în această clasă, dulapuri frigorifice, aparate
mobile de aer condiţionat, instalaţii centralizate
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de aer condiţionat, instalaţii şi aparate de
aer condiţionat de uz comercial, ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
aparate combinate de încălzire şi aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat de uz industrial,
aparate de aer condiţionat folosite în transport,
instalaţii de aer condiţionat de uz industrial,
aparate de aer condiţionat cu motor prin inducţie
(de uz industrial), instalaţii centralizate de aer
condiţionat (de uz industrial), dispozitive de
evaporare pentru aparate de aer condiţionat.
19. Structuri şi construcţii nemetalice
transportabile, rack-uri( dulapuri) metalice,
securizate, ignifuge, cutii metalice, etanşe,
specializate pentru echipamente electronice, de
depozitare şi protecţie prevăzute cu sisteme
adaptoare de stivuire.
20. Containere nemetalice pentru transport,
containere (nemetalice) pentru manevrarea
produselor (altele decât cele de uz casnic
sau de bucătărie), rack-uri ( dulapuri) metalice,
securizate, ignifuge, cutii etanşe specializate
pentru echipamente electronice, de depozitare
şi protecţie prevăzute cu sisteme adaptoare de
stivuire, dipsozitive nemetalice de ancorare.
42. Servicii de proiectare de containere,
modificare, personalizare de produse prin
re-proiectare, consultanţă în acest domeniu,
servicii IT, dezvoltare software, programare
şi implementare, securitate, protecţie şi
reconstruire IT, servicii de duplicare şi conversie
a datelor, criptografierea datelor, analiză
de calculator şi diagnosticare, monitorizarea
sistemelor informatice prin acces de la distanţă,
proiectare de containere pentru depozitare,
transport, protecţie şi operare în condiţii
de siguranţă de echipamente IT sensibile,
dezvoltarea unui algoritm de customizare pentru
sisteme de transport, stocare şi operare a
echipamentelor iIT critice care răspunde perfect
nevoilor de păstrare a integrităţii echipamentelor
IT.

───────

(210) M 2018 06982
(151) 19/10/2018
(732) CONSTANTIN MARIAN-DANIEL,

ALEEA DEALUL MĂCINULUI NR.
1A, BL. 452, SC. D, ET. 10, AP.
175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SUROORI

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), servicii de import-
export.

───────

(210) M 2018 06983
(151) 19/10/2018
(732) CONSTANTIN MARIAN-DANIEL,

ALEEA DEALUL MĂCINULUI NR.
1A, BL. 452, SC. D, ET. 10, AP.
175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
LATTAFA

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), servicii de import-
export.

───────
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(210) M 2018 06984
(151) 19/10/2018
(732) CEZAR ADRIAN DRANCA ,

STR. BISTRIŢEI, NR. 32, JUD.
SUCEAVA, VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Vocea BUCOVINEI 88.8 fm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 27.07.01; 27.07.02; 27.07.24

(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).
38. Telecomunicaţii (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 06985
(151) 19/10/2018
(732) GR MONTANA INVEST SRL,

CALEA BUCUREŞTI NR. 35,
JUDEŢUL BRAŞOV, SĂCELE,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
STR. LUNGĂ NR. 270, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500450

(540)

M MONTANA
PREMIUM RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 29.01.12

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

clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────
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(210) M 2018 06986
(151) 19/10/2018
(732) OANA GEORGIANA GURAN,

COMUNA DRAGUTESTI NR. 69,
JUDEŢUL GORJ, SAT CIRBESTI,
GORJ, ROMANIA

(540)

Trattoria Verdi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.03

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

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

───────

(210) M 2018 06987
(151) 19/10/2018
(732) SC LIDO GÎRBEA SRL, STR.

MILITARILOR NR. 1, COMUNA
PĂULEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA,
SAT GÂGENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)
LIDO GÎRBEA GUSTUL

DE LA BUNICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de morărit şi panificaţie, preparate
din cereale, produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2018 06988
(151) 19/10/2018
(732) ALEXANDRA-DANA PETROAIE,

JUDEŢUL SUCEAVA, NR.
451, DRAGOIESTI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, BD. CAROL I NR. 4,
CLĂDIREA HABITAT, CORP A,
ET. 1, CAM. 107, JUD. IAŞI, IAŞI ,
700505, IAȘI, ROMANIA

(540)

BUCOVINA GOURMET

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 425C),
roşu (Pantone 1797), galben (Pantone
1235), violet (Pantone 242), verde
(Pantone 382)

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

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 de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
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oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată)
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, 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.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06989
(151) 19/10/2018
(732) Sahprod Meteor SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 941, JUD.
PRAHOVA
, FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
SULTANA

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

29. Fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
pastă de tomate şi bulion, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, marmeladă.
30. Muştar, sosuri (mirodenii), ketchup, sos de
maioneză, mirodenii.
32. Sirop de fructe, băuturi/sucuri din fructe.

───────

(210) M 2018 06990
(151) 19/10/2018
(732) Sahprod Meteor SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 941, JUD.
PRAHOVA
, FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
SULTĂNEL

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

29. Fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
pastă de tomate şi bulion, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, marmeladă.
30. Muştar, sosuri (mirodenii), ketchup, sos de
maioneză, mirodenii.
32. Sirop de fructe, băuturi/sucuri din fructe.

───────

(210) M 2018 06991
(151) 19/10/2018
(732) Sahprod Meteor SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 941, JUDEŢUL
PRAHOVA
, FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
SULTAN.U

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

29.  Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, pastă de tomate şi bulion, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, marmeladă.
30. Muştar, sosuri (mirodenii), ketchup, sos de
maioneză, mirodenii.
32. Sirop de fructe, băuturi/sucuri din fructe.

───────
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(210) M 2018 06992
(151) 19/10/2018
(732) SC MERT SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

URZICENI, NR. 50A, JUDEŢUL
ILFOV, AFUMAŢI, ROMANIA

(540)

Pure Premium

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 288), verde (Pantone 375), gri
(Pantone 431)

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

3. 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 de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
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 06993
(151) 19/10/2018
(732) SC DECEBAL SUN GUARD SRL,

STR. SMEUREI, BL. PS37A, SC.
A, AP. 1, CAM. 2, PITEȘTI, JUD.
ARGEȘ, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

SC DECEBAL
SUN GUARD SRL

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16;
24.07.23; 27.05.02; 27.05.24

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

38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în domeniul
pazei.

───────
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(210) M 2018 06994
(151) 19/10/2018
(732) PERFECT ESTETIC CLINIC

SRL, STR. MUGUR MUGUREL
NR. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Centrul Medical POGANY
CENTRU DE EXCELENŢĂ
ÎN CHIRURGIA ESTETICĂ

ŞI POSTBARIATRICĂ

(531) Clasificare Viena: 02.03.02; 02.03.23;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
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 06995
(151) 19/10/2018
(732) SC TRANSPOLL MARKET

NETWORK SERVICII SRL, STR.
1 DECEMBRIE 1918 NR. 25,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520019, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

Sláger Radio FM 105.9

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24

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

38. Radiodifuziune și transmitere de programe
radio, transmisie de programe radio, difuzare de
programe prin radio, închirierea echipamentului
pentru radiodifuziune sonoră, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmisie de programe de radio
și televiziune prin satelit, difuzare radiofonică
de informații și alte programe, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet.

───────
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(210) M 2018 06996
(151) 19/10/2018
(732) HUMAN FINANCE SRL, STR.

CAROL DAVILA NR. 85, CAMERA
1, ET. 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

H Human Finance

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2018 06997
(151) 19/10/2018
(732) HUMAN FINANCE SRL, STR.

CAROL DAVILA NR. 85, CAMERA
1, ET. 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Business IQ

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2018 06998
(151) 19/10/2018
(732) HUMAN FINANCE SRL, STR.

CAROL DAVILA NR. 85, CAMERA
1, ET. 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Digital CFO

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2018 06999
(151) 19/10/2018
(732) HUMAN FINANCE SRL, STR.

CAROL DAVILA NR. 85, CAMERA
1, ET. 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Humanfinance

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2018 07000
(151) 19/10/2018
(732) SC STORMER SA, STR.

NICOLAE IORGA AP. 7, JUDEŢUL
COVASNA, SFÂNTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

radio WE 91 fk

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.01; 27.07.02

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

38. Radiodifuziune și transmitere de programe
radio, transmisie de programe radio, difuzare de
programe prin radio, închirierea echipamentului
pentru radiodifuziune sonoră, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmisie de programe de radio
și televiziune prin satelit, difuzare radiofonică
de informații și alte programe, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet.

───────
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(210) M 2018 07001
(151) 19/10/2018
(732) BIO NATUR DISTRIBUTION

SRL, STR. HUȚANILOR NR. 1,
JUD. SUCEAVA, COMUNA BAIA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bio NATUR

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 01.15.21;
09.01.10; 27.05.01; 29.01.15

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

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

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

───────

(210) M 2018 07002
(151) 19/10/2018
(732) APR INOVAFLEX SRL, STR.

PRECIZIEI NR. 11, CAMERA
1B, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Superelastico

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate și
semiprocesate, ţevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal.

───────

(210) M 2018 07003
(151) 19/10/2018
(732) MENTOR EXPRESS SRL, STR.

VASILE ALECSANDRI NR. 105,
OF. 3, CHIȘINĂU, REPUBLICA
MOLDOVA

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

(540)

MENTOR Express

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.24;
26.15.01; 27.05.11; 27.01.06; 01.05.01

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2018 07004
(151) 19/10/2018
(732) RAZVAN-VIRGIL FLANGEA, STR.

DREPTĂȚII NR. 5, BL. M22A, SC.
2, AP. 48, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Premium KLASS

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.12;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2018 07005
(151) 19/10/2018
(732) MIHAIL-VALERIU IONESCU,

ALEEA TULCEA NR. 5, BL. 126B,
SC. 1, ET. 8, AP. 25, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOMNU' CĂRBUNESCU
CĂRBUNI PENTRU GRĂTAR

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 26.01.16;
26.01.18; 29.01.14; 27.05.11; 26.11.02;
26.11.08

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C, Neutral Black C), galben
(Pantone 123C0, portocaliu (Pantone
131C, 158C, 172C, 173C), gri (Pantone
424C)

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

4. Combustibili şi materiale (surse) pentru
iluminat.

───────
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(210) M 2018 07006
(151) 19/10/2018
(732) PARTIDUL PRO ROMANIA, STR.

BUCURESTI-PLOIESTI NR. 9-13,
ET. 7, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
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)
#proeuropa

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

9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afişe (tipizate), material publicitar pentru
campaniile electorale (tipărituri).
35. Publicitate electorală prin mass-media,
gestiunea afacerilor comerciale, producţia de
clipuri electorale.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe şi
congrese, activităţi cu caracter sportiv şi cultural
pentru nominalizarea şi susţinerea candidaţilor
în campanii electorale.
45. Organizare de evenimente (cu scop social,
de protecţie, mediere, cluburi de întâlniri,
aranjarea de întâlniri), oferirea către terţi a
sprijinului în scop social de către un grup
organizat sub forma unui partid politic, servicii
juridice.

───────

(210) M 2018 07007
(151) 19/10/2018
(732) SOLVENT COM SRL, STR.

CONSTANTIN BRANCUSI NR.
10, JUDEȚUL DOLJ, COMUNA
PERISOR , DOLJ, ROMANIA

(540)

SOLVENT COM

(531) Clasificare Viena: 24.07.15; 24.07.23;
26.03.07; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.25;
29.01.15

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

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

44. Consultanță agricolă, servicii agricole,
horticultură, servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, consultanță și servicii consultative
referitoare la agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial
în agricultură și horticultură, exterminarea
(combaterea) dăunătorilor în agricultură.

───────
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(210) M 2018 07009
(151) 21/10/2018
(732) ANG REZIDENTIAL SRL, STR.

SPLAIUL UNIRII NR. 9, BL. 9,
SC. B, ET. 4, AP. 95, JUD. ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ANG

(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.07;
29.01.05; 27.05.01; 26.03.23

(591) Culori revendicate:mov deschis, mov
închis

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

35. Managementul şi administrarea afacerilor,
marketing, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate, furnizare de informaţii de afaceri
prin intermediul unui website, cumpărarea si
vânzarea de bunuri imobiliare, organizarea
de evenimente, expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, consultanţă în afaceri
comerciale, administrarea afacerilor privind
franciza, respectiv servicii de consiliere in afaceri
privind francizarea.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
gestionarea investiţiilor imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
managementul proprietăţilor imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investiţiilor
imobiliare, investiţii în proprietăţi imobiliare,
brokeraj cu proprietăţi imobiliare, brokeraj de
proprietăţi imobiliare, organizare de închirieri

imobiliare, consultanţă privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziţii imobiliare, formare de
consorţii imobiliare, planificare de investiţii
imobiliare, evaluări de proprietăţi imobiliare,
servicii ale agenţiilor imobiliare, administrare
de bunuri imobiliare, gestionare de proprietăţi
imobiliare, administrare de proprietăţi imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, asistenţă
în domeniul achiziţiilor imobiliare, consultanţă
financiară privind investiţiile imobiliare, închirieri
de proprietăţi (doar proprietăţi imobiliare),
furnizare de informaţii privind bunurile imobiliare,
servicii de investiţii în proprietăţi imobiliare,
evaluare şi gestionare de bunuri imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare, consiliere privind investiţiile în
proprietăţi imobiliare, consultanţă privind
achiziţionarea de bunuri imobiliare, investiţii
de capital în proprietăţi imobiliare, achiziţie
de proprietăţi imobiliare (pentru terţi), evaluări
imobiliare, închirieri de spaţii pentru birouri
(imobiliare), servicii de agenţie pentru vânzarea
de proprietăţi imobiliare pe bază de comision,
servicii de căutare de proprietăţi imobiliare
naţionale, servicii de tip escrow pentru
bunuri imobiliare, agenţii imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spaţii de vânzare cu amănuntul,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăţi imobiliare, evaluarea financiară a
proprietăţii personale şi imobiliare, achiziţie de
proprietăţi imobiliare (în numele terţilor), servicii
ale agenţiilor imobiliare de spaţii comerciale,
servicii de informaţii computerizate privind
proprietăţile imobiliare, agenţii de închiriere de
proprietăţi imobiliare (apartamente), evaluare
de cereri de despăgubire pentru proprietăţile
imobiliare, servicii de consiliere privind investiţiile
în proprietăţi imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
furnizare de informaţii privind bunuri imobiliare
şi terenuri, servicii de agenţii imobiliare pentru
închirierea de clădiri, servicii de agenţii imobiliare
pentru închirierea de terenuri, furnizare de
informaţii pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de consiliere privind deţinerea de
proprietăţi imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziţia de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a proprietăţilor imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare a
proprietăţilor imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii industriale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidenţiale,
furnizare de informaţii în legătură cu evaluarea
bunurilor imobiliare, servicii de administrare a
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bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor, servicii
ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea şi
închirierea de clădiri, servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru vânzarea şi închirierea spaţiilor
comerciale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru mall-uri de cumpărături,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locaţii pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spaţii
de clădiri, servicii de agenţii imobiliare pentru
achiziţia şi vânzarea de clădiri, servicii de
agenţii imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea
de terenuri, servicii de prelungire a contractelor
de închiriere pentru proprietăţi imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanţarea pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare.

───────

(210) M 2018 07010
(151) 21/10/2018
(732) ADRIAN LAURENTIU MOSTEANU,

STR. SUSENI NR. 27, JUD.
GIURGIU, POENARI, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

Loli bebe

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 03.01.08;
03.01.24; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.08

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

12. Cărucioare pentru copii, cărucioare cu
landouri detașabile, cărucioare pliabile pentru
copii, coșuri pentru cărucioare de copii, prelate
de cărucioare pentru copii, cărucioare mici
pentru transportul copiilor, acoperiș protector
pentru cărucioare de copii, cărucioare pentru
copii care incorporează landouri, genți adaptate
pentru cărucioare de copii, hamuri folosite la
cărucioarele de copii, capote și huse pentru
cărucioare de copii, genți adaptate pentru
cărucioare sport de copii, cărucioare pentru
bebeluși cu suporturi de bebeluși detașabile,
saci pentru picioare adaptați pentru cărucioare
de copii, plase contra țânțarilor adaptate la
cărucioare pentru copii, saci pentru picioare
adaptați pentru cărucioare sport de copii, hamuri

pentru cărucioare de copii, scaune auto pentru
copii.
20. Pătuțuri pentru copii.
28. Jucării pentru cărucioare de copii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
cărucioare pentru copii.
39. Închiriere de cărucioare de copii.

───────



Erată Referitor la depozitul M2018/06599, publicat în data de 15.10.2018, se scoate de la publicare deoarece a fost publicat eronat. 


