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Cereri Mărci publicate în 26/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05887 19/09/2018 SC SUPERSTAR SECURITY

SRL
SUPERSTAR SECURITY

2 M 2018 05933 19/09/2018 ADRIANA POPESCU Bacio Di Moda

3 M 2018 05934 19/09/2018 ADRIANA POPESCU Isabella Muro

4 M 2018 06053 19/09/2018 MAURER IMOBILIARE SA MAURER panoramic

5 M 2018 06144 19/09/2018 E UNICO TRADITIONAL SRL WINE TO GO

6 M 2018 06145 19/09/2018 ANDU COP SRL Master Şef Clătite uriaşe

7 M 2018 06146 19/09/2018 CRISTIAN BORZA AUTO SUMMER FEST

8 M 2018 06147 19/09/2018 S.C. SOPHI ALEX PAN S.R.L. Blanche

9 M 2018 06148 19/09/2018 CARBO Ceramics, Inc. NRT

10 M 2018 06149 19/09/2018 COMAR NET BUILDING SRL ARIA1

11 M 2018 06150 19/09/2018 BUCURESTI MALL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L.

BUCURESTI MALL VITAN

12 M 2018 06151 19/09/2018 ANDREI MARCEL CARNU EBENESS

13 M 2018 06152 19/09/2018 ANDREI MARCEL CARNU CANIOPEA

14 M 2018 06153 19/09/2018 ANDREI MARCEL CARNU CANIOBOOKS

15 M 2018 06154 19/09/2018 ANDREI MARCEL CARNU CANIOPACK

16 M 2018 06155 19/09/2018 SC AL MASRY GROUP
EUROPE SRL

DAWUD MEDICAL SUPPLIES

17 M 2018 06156 19/09/2018 SC APICOLA PASTORAL -
GEORGESCU SRL

Apiterra

18 M 2018 06157 19/09/2018 SC ANTENA TV GROUP SA STARS KOMBAT. ROAD TO
HOLLYWOOD STARS COMBAT.
DRUMUL SPRE HOLLYWOOD

19 M 2018 06158 19/09/2018 SAM SECURITY ELITE SRL SAM SECURITY ELITE

20 M 2018 06159 19/09/2018 SC ALIA SA ALIA

21 M 2018 06160 19/09/2018 SC ALIA SA Infinity

22 M 2018 06161 19/09/2018 SC ALIA SA Rollox

23 M 2018 06162 19/09/2018 CARMEN-MIHAELA ANDRIȚOAI HOBBIT LAND

24 M 2018 06163 19/09/2018 LIVIU CONSTANTIN PUCHIN O'LIVIO

25 M 2018 06164 19/09/2018 S INDICATE GROUP SRL the Syndicate
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2018 06165 19/09/2018 ALEXANDRU CARAMAN EURO LINCOS

27 M 2018 06166 19/09/2018 ASOCIATI CIA - COACHING IN
ALERGARE

T TRANSMARATON

28 M 2018 06167 19/09/2018 LIBRA PROTECT SRL LIBRA PROTECT

29 M 2018 06168 19/09/2018 HATTRICK BET S.R.L. CA SA FIE BINE

30 M 2018 06169 19/09/2018 MEC ARGEAN FIRST TRADE
SRL

GRACIAS A LA VIDA

31 M 2018 06170 19/09/2018 SC FANATIK MEDIA SRL COLECȚIA FANATIK
STADIOANE DE POVESTE

32 M 2018 06171 19/09/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL CHROMALORDS The Lords of
Colour

33 M 2018 06172 19/09/2018 ALNIK GASTRO S.R.L BOCCA italian gastronomy

34 M 2018 06173 19/09/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL CHROMARIM

35 M 2018 06174 19/09/2018 UMBRELA CORPORATION
ESTABLISHMENT SRL

Gogoasa Delicioasa

36 M 2018 06175 19/09/2018 KRUGER-BRENT AGENCY SRL ARCHIPTERIX

37 M 2018 06176 19/09/2018 S.C. REO MEDICAL
APARATURA MEDICALA S.R.L.

REO MEDICAL APARATURA
MEDICALA

38 M 2018 06178 19/09/2018 Sorin Peligrad PROAFACERI Junior

39 M 2018 06179 19/09/2018 SC ROMUR INVEST SRL KAMELEON
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(210) M 2018 05887
(151) 19/09/2018
(732) SC SUPERSTAR SECURITY

SRL, SAT SACADAT NR. 374,
JUDEŢ BIHOR, SACADAT, BIHOR,
ROMANIA

(540)

SUPERSTAR SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 01.01.02; 03.07.16; 03.07.02;
03.07.24

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

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

45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor.

───────

(210) M 2018 05933
(151) 19/09/2018
(732) ADRIANA POPESCU, STR.

VREJULUI NR. 21, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Bacio Di Moda

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte
și pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte de stradă, îmbrăcăminte pentru
gimnastică, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte

pentru plajă, rochii, tricotaje, costume, jachete,
salopete / combinezoane.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență privind managementul
comercial sau industrial, servicii de agenție
de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de comerț, furnizarea de informații de
contact comerciale și de afaceri, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale pentru terți.

───────

(210) M 2018 05934
(151) 19/09/2018
(732) ADRIANA POPESCU, STR.

VREJULUI NR. 21, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Isabella Muro

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte
și pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte de stradă, îmbrăcăminte pentru
gimnastică, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
pentru plajă, rochii, tricotaje, costume, jachete,
salopete / combinezoane.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, asistență privind managementul
comercial sau industrial, servicii de agenție
de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de comerț, furnizarea de informații de
contact comerciale și de afaceri, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale pentru terți.

───────
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(210) M 2018 06053
(151) 19/09/2018
(732) MAURER IMOBILIARE SA, STR.

ALBATROSULUI NR. 11, CAMERA
3, AP. 23, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

MAURER panoramic

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 26.11.03; 26.11.07; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de import-export, servicii oferite
de un lanţ de magazine, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, analiză de afaceri, cercetare și servicii
de informare comerciale, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
36. Afaceri financiare, servicii financiare și
bancare, afaceri monetare, operaţiuni de
leasing, afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
colectarea de fonduri caritabile și sponsorizare
financiară, asigurări, servicii de asigurare,
strângere de fonduri caritabile și sponsorizare
financiară, furnizarea de cartele preplătite și
jetoane de valoare, servicii de depunere în
casete valorice, servicii de evaluare.
37. Construcții și demolări de clădiri, extracție
de resurse naturale, servicii de exterminare,
dezinsecție și deratizare, închiriere unelte,
instalații și echipament pentru construire și
demolare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, horticultură şi de silvicultură,
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor.

───────

(210) M 2018 06144
(151) 19/09/2018
(732) E UNICO TRADITIONAL SRL, BD-

UL TIMISOARA 56, CLADIREA C2,
ET. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WINE TO GO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
11.03.02; 27.03.15

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.

───────
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(210) M 2018 06145
(151) 19/09/2018
(732) ANDU COP SRL, STRADA:

CAMERA, NUMAR: 2, JUDET:
CONSTANTA, 2MAI, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Master Şef Clătite uriaşe

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 02.01.11; 08.01.15; 08.01.17;
08.07.16; 11.03.20

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

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

30. Produse de patiserie şi cofetărie.
───────

(210) M 2018 06146
(151) 19/09/2018
(732) CRISTIAN BORZA, STR.

MICŞUNELELOR NR. 10,
BL. 10, SC. C, AP. 26, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
AUTO SUMMER FEST

(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 06147
(151) 19/09/2018
(732) S.C. SOPHI ALEX PAN S.R.L.,

STR. MORILOR NR. 78, JUDEŢ
GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

Blanche

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 25.01.10

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
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îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 06148
(151) 19/09/2018
(732) CARBO Ceramics, Inc., STRADA:

N. DAIRY ASHFORD, NUMAR: 575,
SUITE 300, HOUSTON, 77079,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
NRT

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

1. Trasori (izotopi) ne-radioactivi folosiți în
materiale de susținere a fisurii în operațiile de
fracturare în sondele de petrol și de gaze, Trasori
(izotopi) ne-radioactivi folosiți în materiale de
susținere a fisurii sau pietriș (gravel) în operațiile
de împachetare (gravel pack) în sondele de
petrol și de gaze, Trasori (izotopi) ne-radioactivi
folosiți în ciment pentru operațiile de cimentare
în sondele de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2018 06149
(151) 19/09/2018
(732) COMAR NET BUILDING SRL,

STRADA: PROFESOR DTEFAN
CHICOS, NUMAR: 5, JUDEŢ
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

ARIA1

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 27.05.01;
27.05.02; 26.02.05; 27.05.07; 26.11.22;
17.05.07

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

clase:
36. Servicii financiare referitoare la cumpărarea
și tranzacționarea de mărfuri.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2018 06150
(151) 19/09/2018
(732) BUCURESTI MALL

DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L., STRADA:
CALEA VITAN, NUMAR: 55-59,
COMPLEX COMERCIAL
BUCURESTI MALL,
ETAJ 2, BIROU S25A, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BUCURESTI MALL VITAN

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

35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de
servicii şi producătorii de bunuri, în special
în cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unei varietăţi de magazine
en detail, precum şi restaurante, fast-food-
uri, săli de cinema, locuri de joacă şi de
îngrijire pentru copii, servicii de divertisment,
educaţie şi sport, saloane de frumuseţe,
servicii bancare (exceptând transportul), în
cadrul unui centru comercial sau a unui mall,
pentru a permite clienţilor să vadă şi să
achiziţioneze comod bunurile şi să utilizeze
şi să achiziţioneze serviciile, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, pe Internet, a
unei varietăţi de retaileri şi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijoloacelor de telecomunicaţii, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a următoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit
capul, accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,
gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetarie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi hrană
destinate animalelor de companie, produse

alimentare destinate consumului uman, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, apă îmbuteliată, mobilă,
veselă, decoraţiuni pentru casă, flori, arbuşti,
ţigări, scrumiere, chibrituri, tutun, animale vii,
bagaje, genţi, covoare, carpete, lenjerie de pat
şi masă, ceasuri, ochelari de soare, DVD-uri,
CD-uri, aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente pentru fotografiat, instrumente
muzicale, vopsele, lumânări, obiecte de artă,
alimente pentru sugari, scutece pentru sugari,
maşini şi maşini unelte, articole pentru casă şi
gradină, scule şi instrumente de mână acţionate
manual, tacâmuri de masă, aparate de ras, arme
albe, aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, software
pentru calculatoare, aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, aparate de încălzit,
aparate de iluminat, aparate de gătit, instalaţii
sanitare, vehicule, arme de foc, focuri de artificii,
umbrele, bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni,
obiecte din sticlă, cristal, porţelan, corturi, saci
de dormit, nasturi, dantele, broderii, şireturi,
copci, flori artificiale, fire de uz textil, seminţe,
plante, tapete murale, parchet, gresie, faianţă,
perdele, materiale de construcţii, vopsele,
produse chimice (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, outlet-uri, mall-uri, supermarket-uri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi, servicii
de promovare, pentru terţi, a mall-urilor,
magazinelor, reţelelor de magazine, servicii
de promovare şi publicitate, pentru terţi, a
sălilor de jocuri, centrelor de divertisment,
parcurilor de distracţie şi/sau tematice, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de abonamente la
ziare, pentru terţi, administrarea comercială a
licenţelor produselor şi serviciilor, pentru terţi,
cercetări pentru afaceri, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, expertiză în afaceri comerciale,
informaţii despre afaceri comerciale, investigaţii
pentru afaceri, servicii de relocare pentru
afaceri, estimări referitoare la afaceri, servicii de
import-export, agenţii de informaţii comerciale,
agenţii de publicitate, analiza preţului de
cost, difuzare de anunţuri publicitare, servicii
de achiziţionare pentru terţi, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de audit, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou,
birouri de plasare a forţei de muncă, căutare
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de sponsorizare, cercetarea pieţei, servicii
de prelucrare administrativă pentru cereri de
mărfuri, servicii pentru compararea preţurilor,
compilarea informaţiilor în fişiere electronice,
compilaţii statistice, prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, consultanţă pentru
probleme legate de personal, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, servicii
de contabilitate, cronică publicitară, întocmire
de declaraţii fiscal (lucrări de birou), decorarea
vitrinelor pentru magazine, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
festivaluri în scopuri publicitare, comerciale şi
de promovare a vânzărilor, organizarea de
evenimente în scopuri publicitare, întocmire
de extrase de conturi, facturare, gestionarea
de fişiere informatice, administrarea afacerilor
comerciale ale hotelurilor, închiriere de material
publicitar, închiriere de spaţii publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, publicitate prin poştă, vânzare la
licitaţie, servicii de manechine în scop publicitar
sau de promovare a vânzărilor, studii de piaţă,
pregătirea şi publicarea de texte publicitare,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
relaţii publice, servicii de revistă presei, servicii
de secretariat, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terţi, publicitate cu privire la serviciile
de construcţii, publicitate cu privire la afacerile
imobiliare, publicitate cu privire la magazine
şi reţele de magazine, mall-uri, publicitate cu
privire la serviciile de shopping personalizat,
publicitate cu privire la sălile de jocuri, centrele
de divertisment, parcurile de distracţie şi/sau
tematice, promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale terţilor prin distribuirea de carduri de
discount şi voucher-ere, promovarea vânzării de
bunuri şi servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi concursuri de promovare,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii ale altora prin
oferirea de discount-uri ori promoţii, servicii de
publicitate outdoor, publicitate şi promovarea
vânzărilor cu privire la bunuri şi servicii,
oferite prin mijloace de telecomunicaţii sau
pe cale electronică, administrarea afacerilor
(îndrumări în conducerea şi administrarea
lor) pentru magazine en gros şi en
detail, mall-uri, centre comerciale, servicii de
consiliere referitoare la promovarea vânzărilor,
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de

stimulare a vânzărilor, organizarea, exploatarea
şi supravegherea de programe de stimulare
a vânzărilor, consultanţă legată de vânzările
promoţionale, urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi, închirierea de standuri pentru
vânzare, organizarea, utilizarea şi monitorizarea
de programe de loialitate pentru clienţi şi
scheme de recompensare în scopul promovării
vânzărilor, servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi publicitar, organizarea
şi administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru client,
în scopul promovării vânzărilor, administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul unui
card de membru, sa obţină reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii îmbunătăţite,
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare, pentru terţi, gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi, servicii
de control a stocurilor de marfă, servicii
de card de loialitate, servicii de vânzare
la licitaţie a proprietăţilor imobiliare, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitaţia are loc pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet, compararea
serviciilor de shopping, administraţie comercială
cu privire la licenţierea de bunuri şi servicii ale
altora, servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili, demonstraţii de
bunuri, servicii de reproducere a documentelor,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale şi/sau publicitare, servicii
de layout în scopuri publicitare, servicii de
marketing, cercetări în marketing, studii de
marketing, servicii de achiziţionare pentru
alţii (procurarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), producţia de filme publicitare,
servicii de testare psihologică pentru selectarea
de personal, dactilografiere, stenografie,
compilarea de statistici, servicii de telemarketing,
organizarea de campanii publicitare pentru mall-
uri, centre comerciale, centre de distracţie,
parcuri de distracţie, publicitate pentru filme
cinematografice, intermedierea de contracte
pentru terţi, privind vânzarea şi cumpărarea
de mărfuri, intermedierea de contracte pentru
terţi, privind prestarea de servicii, servicii
de call center, pentru terţi, Închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), licitare,
postarea de afişe publicitare, informaţii în
domeniul afacerilor, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, servicii
de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, proiectarea de materiale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/09/2018

publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de registru de
cadouri, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicarea de texte publicitare ,
închirierea de material publicitar, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, închirierea de
standuri de vânzare, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, căutarea de sponsorizări, marketing
cu public ţintă, servicii de telemarketing,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, cumpărarea proprietăţii imobiliare
pentru alţii.
36. Servicii de garanţii asigurări, servicii
de asigurări în domeniul imobiliar, afaceri
financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare,
administrarea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare de imobile, şi anume servicii
de închiriere, estimare a bunurilor imobiliare
şi finanţare, agenţii de închiriere proprietăţi
imobiliare, agenţii imobiliare, emiterea de carduri
de credit şi de debit, servicii de emitere de
cartele telefonice, încasări de chirii, concesionări
de bunuri imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere, creditare pentru contracte de
închiriere, estimări financiare de costuri de
reparaţii, estimări financiare, agenţii de încasare
a creanţelor, brokeraj în proprietăţi imobiliare,
emitere de bonuri valorice, estimări financiare
imobiliare, estimări imobiliare, estimări de
obiecte de artă, consultaţii şi informaţii în
domeniul financiar şi imobiliar, servicii de
finanţare, transfer electronic de fonduri, servicii
de garanţii (girare) de proprietăţi imobiliare,
împrumuturi cu plată în rate ori pe bază de
amanet, închirieri de apartamente, închirieri
de spaţii pentru birouri, închirieri de spaţii
comerciale, închiriere de spaţii comerciale
în mall-uri, închirieri de proprietăţi imobiliare,
închirieri de exploatări agricole, împrumuturi pe
bază de ipotecă, servicii financiare legate de
ipoteci, finanţarea împrumuturilor şi ipotecilor,
tranzacţii financiare, servicii pentru lichidarea
unei întreprinderi, investiţii de capital, servicii de

garanţii (girare) de imobiliare, brokeraj în bursă,
consultaţii şi informaţii în domeniul asigurărilor,
servicii financiare legate de proprietăţi imobiliare,
colectarea de debite din închirierea de
imobile, servicii de management pentru investiţii
imobiliare, servicii oferite de trusturi de investiţii,
holdinguri, servicii de vânzare şi cumpărare de
valută (schimb valutar), managementul financiar
al societăţilor de portofoliu, servicii în domeniul
asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de
agenţi sau brokeri de asigurări, serviciile oferite
asiguraţilor şi servicii de subscriere de asigurări,
emiterea tichetelor de masă, emiterea de semne
de valoare, inclusiv carduri şi voucher-ere, în
ceea ce priveşte sistemele de fidelizare a
clienţilor, emiterea de semne de valoare, evaluări
de proprietăţi imobiliare, banking, home banking,
strângerea de fonduri în scopuri caritabile,
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing, servicii de sponsorizare
financiară, împrumuturi financiare, fonduri de
investiţii şi economisire, servicii de închiriere
şi leasing cu privire la bunuri imobiliare,
leasing de spaţii comerciale, finanţare pentru
leasing cu privire la automobile, finanţare
pentru leasing, sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, depozite de valori, management
financiar, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), investiţii în fonduri,
evaluarea bijuteriilor, organizarea colectelor,
servicii de brokeri de amanet, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de debit, evaluări imobiliare,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terţilor prin utilizarea unui card de membru,
colectarea chiriilor, evaluarea timbrelor, emiterea
de jetoane valorice.
37. Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
referitoare la ansambluri rezidenţiale, mall-
uri, centre comerciale, parcuri de divertisment,
centre de divertisment, servicii de instalare,
reparare şi întreţinere de maşini şi aparate de
amuzament, servicii de construire şi întreţinere
a piscinelor, servicii referitoare la construc ţia de
clădiri, parcări, drumuri, poduri, baraje sau linii de
transmisie, servicii de închiriere de echipamente
sau material de construcţii, servicii de reparaţii,
şi anume servicii destinate reconditionării
obiectelor în urma uzurii, defectării, deteriorării
sau distrugerii parţiale (readucerea unui edificiu
sau a altui obiect în starea iniţială), instalarea
şi repararea aparatelor pentru condiţionarea
aerului, instalare şi reparaţ ii de antrepozite,
instalare şi reparaţii de aparate electrice,
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instalare şi reparare de ascensoare, întreţinere,
reparaţii, spălarea şi curăţarea automobilelor,
instalarea, întreţinerea şi repararea aparaturii
de birou, instalaţii, întreţinere şi reparaţii de
calculatoare, repararea şi întreţinerea aparatelor
de proiecţie pentru cinema, curăţarea interiorului
clădirilor, construcţia standurilor de expoziţii şi
magazine, informaţii în domeniul construcţiilor şi
reparaţiilor, supervizarea lucrărilor de construcţii,
curăţarea drumurilor, demolări de construcţii,
curăţarea hainelor, deratizare (exterminarea
dăunătorilor), servicii de dezinfectare, curăţarea
la exterior a edificiilor, lucrări de etanşeizare,
instalarea de uşi şi ferestre, servicii de instalaţii
şi reparaţii telefoane, curăţarea geamurilor,
instalare şi reparaţii pentru instalaţii de încălzire,
lucrări de instalaţii, lucrări de izolare a clă
dirilor, restaurări de mobilier şi operă de
artă, spălarea edificiilor în exterior, staţii
de service (alimentarea cu carburant şi
întreţinere), construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, lucrări de tencuire, zidărie, lucrări
de zugrăvit, consultanţă în materie de construcţii,
spălătorii de maşini, încărcarea cartuşelor pentru
imprimante, asfaltare, zidire, izolarea clădirilor,
servicii de etanşarea clădirilor impermeabilizare
( izolare clădiri), construirea de magazine şi
gherete pentru târguri, servicii de tâmplărie,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
informaţii privind construcţia, dezinfectare,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea elevatoarelor /
instalarea şi repararea ascensoarelor, instalarea
şi repararea proiectoarelor de film, instalarea
şi repararea echipamentelor, montarea
cablurilor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, aplicarea
tapetului (tapetare), repararea umbrelelor de
soare, vopsire, interioară şi exterioară, tencuire,
reumplerea cartuşelor de toner, renovarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii pentru
acoperişuri, întreţinerea piscinelor, întreţinerea
şi repararea telefoanelor, tapiţare, staţii de
distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), spălare, curăţarea
geamurilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii oferite de centre de
divertisment, servicii oferite de parcuri acvatice,
parcuri de distracţie şi/sau tematice, grădini
zoologice (servicii de divertisment), servicii de
divertisment oferite prin intermediul toboganelor
cu apă, închiriere de echipamente şi aparate
de divertisment, servicii oferite de săli de
jocuri şi centre de jocuri, divertisment sub
formă de atracţii în parcuri de divertisment,
servicii de divertisment sub formă de spectacole

în parcuri de divertisment, divertisment sub
formă de prestaţii live făcute de un personaj
animat, furnizare de instalaţii recreative, oferirea
de informaţii în materie de divertisment, prin
toate canalele de comunicare, divertisment
on-line, radiofonic şi televizat, producţia de
filme (cu excepţia celor publicitare), servicii de
educaţie şi divertisment pentru copii şi adulţi,
activităţi sportive, lecţii de înot, activităţi pentru
timpul liber şi plăcere desfăşurate în scop
educativ, cultural, sportiv sau de divertisment,
organizarea de evenimente culturale, educative,
sportive sau de divertisment, servicii de agenţii
de bilete(divertisment), servicii de animatori,
agenţii de modele pentru artişti, servicii oferite
de biblioteci şi biblioteci mobile, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, publicare
de cărţi, ziare, reviste, manuale, instrucţiuni,
pliante, afişe, servicii de publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare on-
line, servicii de casino, servicii de cinema,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii oferite de cluburi (educaţie sau
divertisment), organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment, organizarea de
concursuri şi evenimente sportive, închirierea
de decoruri pentru spectacole, servicii de
discotecă, exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile, exploatarea sălilor de jocuri,
exploatarea terenurilor de golf, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri culturale sau
educative, proiecţii de filme cinematografice,
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare,
organizarea de loterii, tombole, organizarea
de baluri, de petreceri, de carnavaluri,
de concursuri de frumuseţe, în scopuri
de divertisment, organizarea de concerte,
planificarea de recepţii (servicii de divertisment),
informaţii în materie de recreere, reprezentaţii
teatrale (divertisment), rezervarea de locuri
pentru spectacole, producţie de spectacole,
exploatarea instalaţiilor sportive, prezentarea
de spectacole live, studiouri de înregistrare,
subtitrare, servicii de traducere, furnizarea de
servicii educaţionale şi de divertisment pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joacă,
servicii oferite de locuri de joacă pentru
copii (divertisment), servicii de educaţie şi
divertisment oferite în grădiniţe şi centre after
school, închirierea de filme cinematografice,
distribuire de filme cinematografice, circuri,
servicii oferite de un disc- jockey, organizarea de
spectacole de modă în scopul de divertisment,
servicii de layout, nu în scopuri publicitare,
producţia de emisiuni radio şi tv, servicii
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de karaoke (exploatarea echipamentelor de
karaoke), închirierea de jucării, organizarea
de competiţii online, închirierea de stadioane,
închirierea de echipament pentru sport, cu
excepţia vehiculelor, servicii de fitness, servicii
oferite de un antrenor personal, informare via
hot-lines sau call-centers în domeniul educaţiei
şi al divertismentului, servicii de jocuri de
noroc, pariuri, pariuri sportive, închiriere de
aparate pentru cazino şi aparate de jocuri,
exploatarea de agenţii de pariuri, închiriere de
aparate şi accesorii cinematografice, servicii
de divertisment şi educaţie oferite în tabere
şcolare, servicii de fotografiere, organizarea de
spectacole cu laser, servicii oferite de piscine,
oferirea de facilităţi pentru practicarea sporturilor
de iarnă, training (instruire) cu privire la vânzări,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment, academii
(educaţie), servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, organizarea
concursurilor de frumuseţe, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
de amuzament, servicii de divertisment,
informaţii despre divertisment, efectuarea
antrenamentelor de fitness, închirierea
echipamentului pentru jocuri, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, servicii de
bibliotecă mobile, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii ii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de baluri
(divertisment), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), fotografie, publicarea cărţilor,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
furnizarea facilităţilor de recreere, închirierea de
decoruri pentru spectacole.

───────

(210) M 2018 06151
(151) 19/09/2018
(732) ANDREI MARCEL CARNU, STR.

GEORGE CĂLINESCU NR. 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011691,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EBENESS

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06152
(151) 19/09/2018
(732) ANDREI MARCEL CARNU, STR.

GEORGE CALINESCU NR. 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011691,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CANIOPEA

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

9. Software pentru computere (programe).
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, material didactic
sau pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
40. Prelucrarea materialelor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2018 06153
(151) 19/09/2018
(732) ANDREI MARCEL CARNU, STR.

GEORGE CĂLINESCU NR. 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011691,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CANIOBOOKS

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, materiale pentru
artişti, materiale didactice sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme de
tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 06154
(151) 19/09/2018
(732) ANDREI MARCEL CARNU, STR.

GEORGE CĂLINESCU NR. 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011691,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CANIOPACK

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

9. Software pentru computere (program).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, materiale pentru
artişti, materiale didactice sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme de
tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
40. Prelucrarea materialelor.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii

de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 06155
(151) 19/09/2018
(732) SC AL MASRY GROUP EUROPE

SRL, CALEA FLOREASCA NR.
169A, CORP A, ET. 4, BIROU
2045, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DAWUD MEDICAL SUPPLIES

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare dietetice pentru
oameni şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────
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(210) M 2018 06156
(151) 19/09/2018
(732) SC APICOLA PASTORAL

- GEORGESCU SRL, ŞOS.
GIURGIULUI NR. 290E, JUDEŢUL
ILFOV, JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Apiterra

(531) Clasificare Viena: 03.01.04; 03.13.04;
03.13.24; 27.05.01; 27.05.02

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

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare dietetice pentru
oameni şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2018 06157
(151) 19/09/2018
(732) SC ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
STARS KOMBAT. ROAD
TO HOLLYWOOD STARS

COMBAT. DRUMUL
SPRE HOLLYWOOD

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de inforrmaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42.  Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────
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(210) M 2018 06158
(151) 19/09/2018
(732) SAM SECURITY ELITE SRL,

COMUNA ARONEANU VOLUM
1, POZIŢIA 10095, CAMERA 2,
JUDEŢUL IAŞI, SAT REDIU ALDEI ,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

SAM SECURITY ELITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază și protecție, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii oferite de către agenții
de pază pentru magazine, gardă de corp
personală (escortă), escortă personală (gardă
de corp), escortă (gardă de corp personală),
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
furnizare de informații despre servicii prestate de
un
agent de securitate, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor.

───────

(210) M 2018 06159
(151) 19/09/2018
(732) SC ALIA SA, STR. BARIERA

VÂLCII NR. 245, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA , DOLJ, ROMANIA

(540)

ALIA

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.13

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, detergenţi,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
deodorante, soluţii pentru curăţarea geamurilor.
5. Şerveţele umede pentru bebeluşi.

6. Folie de aluminiu pentru uz casnic, folie de
aluminiu pentru ambalarea alimentelor, folie din
aluminiu.
16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, hârtie pentru copt, prosoape de
hârtie pentru faţă, şerveţele din hârtie, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şerveţele de hârtie
pentru demachiere, hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şerveţele de hârtie de masă, batiste
din hârtie nazale, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folie adezivă de plastic pentru împăchetarea
alimentelor.
21. Ustensile şi recipiente sau de bucătărie de
uz casnic, bureţi de menaj, bureţi pentru vase,
bureţi abrazivi pentru bucătărie.

35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii, servicii de comercializare a produselor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi ridicata,
servicii de comerţ a produselor în mediul online şi
offline, administrarea afacerilor, managementul
afacerilor.
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───────

(210) M 2018 06160
(151) 19/09/2018
(732) SC ALIA SA, STR. BARIERA

VÂLCII NR. 245, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA , DOLJ, ROMANIA

(540)

Infinity

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.02.05;
26.02.07; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, detergenţi,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
deodorante, soluţii pentru curăţarea geamurilor.

5. Şerveţele umede pentru bebeluşi.

6. Folie de aluminiu pentru uz casnic, folie de
aluminiu pentru ambalarea alimentelor, folie din
aluminiu.

16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, hârtie pentru copt, prosoape de
hârtie pentru faţă, şerveţele din hârtie, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şerveţele de hârtie
pentru demachiere, hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şerveţele de hârtie de masă, batiste
din hârtie nazale, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folie adezivă de plastic pentru împăchetarea
alimentelor.
21. Ustensile şi recipiente sau de bucătărie de
uz casnic, bureţi de menaj, bureţi pentru vase,
bureţi abrazivi pentru bucătărie.

35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii, servicii de comercializare a produselor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi ridicata,
servicii de comerţ a produselor în mediul online şi
offline, administrarea afacerilor, managementul
afacerilor.

───────

(210) M 2018 06161
(151) 19/09/2018
(732) SC ALIA SA, STR. BARIERA

VÂLCII NR. 245, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA , DOLJ, ROMANIA

(540)

Rollox

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 27.05.01;
27.05.03; 29.01.03

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, detergenţi,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
deodorante, soluţii pentru curăţarea geamurilor.

5. Şerveţele umede pentru bebeluşi.

6. Folie de aluminiu pentru uz casnic, folie de
aluminiu pentru ambalarea alimentelor, folie din
aluminiu.

16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, hârtie pentru copt, prosoape de
hârtie pentru faţă, şerveţele din hârtie, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şerveţele de hârtie
pentru demachiere, hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şerveţele de hârtie de masă, batiste
din hârtie nazale, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
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folie adezivă de plastic pentru împăchetarea
alimentelor.
21. Ustensile şi recipiente sau de bucătărie de
uz casnic, bureţi de menaj, bureţi pentru vase,
bureţi abrazivi pentru bucătărie.

35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii, servicii de comercializare a produselor,
servicii de comerţ cu amănuntul şi ridicata,
servicii de comerţ a produselor în mediul online şi
offline, administrarea afacerilor, managementul
afacerilor.

───────

(210) M 2018 06162
(151) 19/09/2018
(732) CARMEN-MIHAELA ANDRIȚOAI,

STR. SPORTURILOR NR. 10,
JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA-
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ

(540)

HOBBIT LAND

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
29. Dulceturi, gemuri și compoturi, legume și
fructe conservate, uscate sau gătite, ouă, lapte și
produse din lapte, uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Regruparea în avantajul terților a unor
varietăți de bunuri pentru a da posibilitatea
clienților să vadă și să cumpere acele bunuri
(exceptând transportul), acestea putând fi
asigurate prin magazine en-gros, en-detail
sau on-line, prin cataloage de vânzare, prin

corespondență sau mijloace electronice cum ar fi
site-urile web sau al emisiunilor de teleshopping.
37. Construcția de clădiri permanente (inclusiv
case în pământ), servicii de instalații și reparații.
38. Servicii care permit unei persoane să
vorbească cu alta și/sau pune o persoană în
legătură orală și vizuală cu o alta.
39. Servicii oferite pentru transportul de
persoane la diferite obiective turistice (transport),
organizarea de călătorii, ambalarea, transportul
și depozitarea bunurilor în depozite sau alte
clădiri pentru păstrare sau pază, servicii de
distribuție (transport).
41. Servicii care au ca principal scop
divertismentul sau recreerea oamenilor, servicii
de atragere a atenției, servicii de pregătire
(instruire), servicii de educație, activități culturale
și sportive.
43. Servicii de asigurare a locurilor de cazare în
hoteluri și/sau case ori alte locații pentru cazare
temporară, servicii de furnizare a băuturilor
pentru persoane.

───────

(210) M 2018 06163
(151) 19/09/2018
(732) LIVIU CONSTANTIN PUCHIN,

STR. N. IORGA NR. 4, BL. O4,
SC. G, AP. 10, JUDEȚUL VÂLCEA,
HOREZU, VALCEA, ROMANIA

(540)
O'LIVIO

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

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

───────
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(210) M 2018 06164
(151) 19/09/2018
(732) S INDICATE GROUP SRL, STR.

MIHNEA VODA NR. 6, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

the Syndicate

(531) Clasificare Viena: 26.11.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 06165
(151) 19/09/2018
(732) ALEXANDRU CARAMAN, STR.

LUNGA NR. 22, SC. B, AP. 8,
JUDEȚUL BRAȘOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EURO LINCOS

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 01.05.02;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu

(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 protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 06166
(151) 19/09/2018
(732) ASOCIATI CIA - COACHING IN

ALERGARE, SAT CIOFLICENI,
STR. BISERICII NR. 77, CAMERA
NR. 1, JUDEȚUL ILFOV, COMUNA
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

T TRANSMARATON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22

(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)

───────

(210) M 2018 06167
(151) 19/09/2018
(732) LIBRA PROTECT SRL, STR.

LIVIU REBREANU NR. 46-58,
TRONSON (BLOC) V, COMPLEX
REZIDENȚIAL RASARIT DE
SOARE, SC. G, ET. 10, AP.
103, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LIBRA PROTECT

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.05.22;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

───────

(210) M 2018 06168
(151) 19/09/2018
(732) HATTRICK BET S.R.L., SPLAIUL

UNIRII NR. 165, CLĂDIREA TN
OFFICES 2, ET. 5 ȘI 7 (PATIAL),
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CA SA FIE BINE

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
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materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 06169
(151) 19/09/2018
(732) MEC ARGEAN FIRST TRADE

SRL, BD-UL PIPERA NR. 1,
NORD CITY TOWER, MEZANIN,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)
GRACIAS A LA VIDA

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

24. Materiale textile (nețesute).
36. Afaceri imobiliare, investiții imobiliare,
servicii imobiliare, agenții imobiliare.

───────

(210) M 2018 06170
(151) 19/09/2018
(732) SC FANATIK MEDIA SRL, ȘOS.

DUDEȘTI-PANTELIMON NR. 1-3,
CORP B, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

COLECȚIA FANATIK
STADIOANE DE POVESTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
28. Jocuri, jucării, în special puzzle-uri și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2018 06171
(151) 19/09/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CHROMALORDS
The Lords of Colour

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.15;
03.07.16; 03.07.24

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
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mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06172
(151) 19/09/2018
(732) ALNIK GASTRO S.R.L, STR.

VIRGIL MADGEARU NR. 11,
PARTER, APARTAMENT 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., BD. CAROL I NR. 55,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOCCA italian gastronomy

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

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06173
(151) 19/09/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CHROMARIM

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2018 06174
(151) 19/09/2018
(732) UMBRELA CORPORATION

ESTABLISHMENT SRL, STR.
MARASESTI NR. 50, JUD.
GIURGIU, LO. BOLINTIN DEAL,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

Gogoasa Delicioasa

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.03; 08.01.15

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

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
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de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06175
(151) 19/09/2018
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ARCHIPTERIX

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

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 06176
(151) 19/09/2018
(732) S.C. REO MEDICAL APARATURA

MEDICALA S.R.L., STR. SOLDAT
SPIRIDON MATEI NR. 1, BL. 9, SC.
1, AP. 40, SECTOR 3, BUCURESTI,
032087, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REO MEDICAL
APARATURA MEDICALA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 02.01.23; 26.15.01

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

clase:
35. Servicii de intermediere comercială.
41. Organizare de conferințe și simpozioane în
domeniul medical (instruire).

───────

(210) M 2018 06178
(151) 19/09/2018
(732) Sorin Peligrad, STR.

HARMANULUI NR. 20, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500050,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PROAFACERI Junior

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 02.05.02; 02.05.23

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, mov, portocaliu, roz, negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06179
(151) 19/09/2018
(732) SC ROMUR INVEST SRL, STR.

CRINULUI NR. 2, JUD. MUREŞ,
TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

KAMELEON

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.03.03; 03.11.10

(591) Culori revendicate:verde (HEX#
009245), gri (HEX# ef4027), alb (HEX#
ffffff)

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 04278
(151) 23/08/2007
(732) Dietzel Gesellschaft m.b.H, 1.

HAIDEQUERSTR. 3-5, A-1111
WIEN, VIENA (AT), AUSTRIA

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

(540)
HFT

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

6. Conducte şi tuburi din metal, manşoane
(sleeves), coturi pentru conducte şi colectoare
din metal, conducte metalice ramificate, cleme
și manşoane din metal (collar bands of metal),
îmbinări din metal.
9. Racorduri pentru conducte, console de
distribuţie (electricitate), tablouri de distribuţie,
cutii de distribuţie (electricitate), cuplaje
electrice, cutii de joncţiune (electricitate), cutii de
conexiune (electricitate), tablouri de distribuţie,
conectori pentru cabluri de electricitate, şine
pentru cleme cu arc, nipluri pentru racord,
conducte electrice.
17. Conducte electrice flexibile, conducte şi
tuburi, nu din metal, pentru instalaţii electrice,
îmbinări pentru ţevi, nu din metal, fileturi, nu din
metal.
19. Conducte electrice rigide, conducte şi tuburi,
nu din metal, pentru instalaţii electrice, conducte
ramificate, racorduri pentru conducte, coturi
pentru conducte, curburi, cleme şi manşoane
(collar bands), nu din metal.

───────



        E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2018 05913, publicat în data de 18.09.2018,
solicitanţii cererii de înregistrare sunt:
SC ALSTING TIMSERV SRL, Intrarea Roma nr. 1, bl. i1, sc. A, et. 3, ap.
12, judeţul Timiş,TIMIŞOARA,
SC ALSTING SERVICII SRL, Bd. Republicii nr. 28, judeţul Alba,
ALBA-IULIA,
SC ALSTING SERVCOM SRL, Bd. Republicii nr. 28, judeţul Alba,
ALBA-IULIA.




