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Cereri Mărci publicate în 28/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05935 19/09/2018 CEZAR FLOREA Bellagio Villa Restaurant &

Ballroom Redefinim calitatea

2 M 2018 06214 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Fresh Tanita

3 M 2018 06215 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

FRUTTI fresh

4 M 2018 06216 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Black DRACULA

5 M 2018 06217 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Legendary BÜRGER Premium
Pils

6 M 2018 06218 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

FRESH RIENERGY ENERGY
DRINK

7 M 2018 06219 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

viva Adria

8 M 2018 06220 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

SUPREME fresh

9 M 2018 06221 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

STRONG MIKULOFF

10 M 2018 06222 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

SCANDIC SPIRIT

11 M 2018 06223 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

PURE WONDER SPRING

12 M 2018 06224 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Originally TROICA

13 M 2018 06225 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

ORIGINALLY TRANSYLVANIA
SPIRIT

14 M 2018 06226 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

ORIGINALLY SWEDISH bitter

15 M 2018 06227 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Originally Fruttia

16 M 2018 06228 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

LEGENDARY TRANSYLVANIA
SPIRIT

17 M 2018 06229 21/09/2018 ANDREI-CĂLIN GRĂDINARIU Grădinariu

18 M 2018 06230 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

KADET BLUE

19 M 2018 06231 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Red DRACULA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2018 06232 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
Fresh FRUTTIA KIDS

21 M 2018 06233 21/09/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Legendary Meister

22 M 2018 06234 21/09/2018 DELIA- ANDREEA LAZĂR Dahlia Couture

23 M 2018 06235 21/09/2018 ENACHE PIRTEA & ASOCIATII
S.P.A.R.L.

BUSINESS AT LAW

24 M 2018 06236 21/09/2018 GLODEAN MIHAI-CATALIN CITADELA FESTIVAL

25 M 2018 06237 21/09/2018 DENIS S.R.L. RIVA MANCINA

26 M 2018 06240 21/09/2018 E. I. du Pont de Nemours and
Company

COLOMBUS

27 M 2018 06241 21/09/2018 PIRIFAN DISTRIBUTION SRL Pirifan Inima Naturii COLECȚIE

28 M 2018 06242 21/09/2018 S.C. PRODUSE ALIMENTARE
CU GUST S.R.L.

micul obor

29 M 2018 06243 21/09/2018 LORRAINE ANDRADA ILUŢA BABY Brushes by Lorraine

30 M 2018 06244 21/09/2018 S.C. THE SECRET ROMSPA
S.R.L.

THE SECRET

31 M 2018 06245 21/09/2018 PAUL-GABRIEL ZUGRAVU FORMATIA NOUA GENERATIE

32 M 2018 06246 21/09/2018 SC MEDIA INFO SRL Papion Vama Veche

33 M 2018 06247 21/09/2018 MERCURIAL S.R.L. OXYGEN OFFICE

34 M 2018 06248 21/09/2018 S.C. XITIA POINT S.R.L. SOUP ART

35 M 2018 06250 21/09/2018 S.C. CONSECUTIV S.R.L. MESTERESTI

36 M 2018 06251 21/09/2018 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

METRO SUCCESUL TĂU E
AFACEREA NOASTRĂ

37 M 2018 06252 21/09/2018 MARIAN PETCU LILI C

38 M 2018 06253 21/09/2018 MARIAN PETCU BARBARIAN

39 M 2018 06254 21/09/2018 S.C. PRO BRANDS
DISTRIBUTION S.R.L.

coffeeandme

40 M 2018 06255 21/09/2018 PIRIFAN DISTRIBUTION SRL ecoPirifan

41 M 2018 06257 21/09/2018 Pentilie I. Ionuț Marius Cabinet
individual de psihologie PFA

Mental Training

42 M 2018 06258 21/09/2018 BIO-SYNERGIE ACTIV SRL REMEDIUL FARAONILOR

43 M 2018 06259 21/09/2018 MARIAN PETCU LILIDOSE

44 M 2018 06260 21/09/2018 BIO-SYNERGIE ACTIV SRL 7 BACTERII LACTICE

45 M 2018 06261 21/09/2018 GLOBAL RECORDS SRL NOCTURN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2018 06262 21/09/2018 LIVIU DORU ALIN ALEXA Selfie

47 M 2018 06263 21/09/2018 BIO-SYNERGIE ACTIV SRL YOGA RELAX

48 M 2018 06264 21/09/2018 LIVIU DORU ALIN ALEXA BREAKING NEWS

49 M 2018 06265 21/09/2018 MAISON DU CAFE SRL Cafea proaspăt prăjită

50 M 2018 06266 21/09/2018 BIO-SYNERGIE ACTIV SRL CORAL CALCIU COMPLEX

51 M 2018 06267 21/09/2018 EVO TECHNOLOGY
SOLUTIONS SRL

EVOLUTIVO forward together

52 M 2018 06268 21/09/2018 SC GLOBAL RECORDS SRL One TV

53 M 2018 06269 21/09/2018 CORNEL ADRIAN EFTIMIE 6 TO GO

54 M 2018 06270 23/09/2018 SUBURB FASHION SRL SUBURB

55 M 2018 06271 23/09/2018 VIRACOM SRL ENJOY

56 M 2018 06272 23/09/2018 BIANCA ROZALIA POPA smart interior design
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(210) M 2018 05935
(151)19/09/2018
(732) CEZAR FLOREA, 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)
Bellagio Villa Restaurant &

Ballroom Redefinim calitatea
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
restaurant, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2018 06214
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Fresh Tanita

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.03

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,

compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri( condimente ), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06215
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FRUTTI fresh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
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melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri( condimente ), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06216
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Black DRACULA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,

compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri( condimente ), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06217
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Legendary BÜRGER
Premium Pils

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 25.01.19

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2018 06218
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FRESH RIENERGY
ENERGY DRINK

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 27.05.21; 05.05.20

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06219
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

viva Adria

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.03

(591) Culori revendicate:bleumarin, roşu, alb,
gri deschis, verde închis

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri( condimente ), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2018 06220
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SUPREME fresh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13; 26.02.07; 01.01.02

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri( condimente ), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06221
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STRONG MIKULOFF

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.03

(591) Culori revendicate:bleumarin,
portocaliu, bej deschis, alb

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri( condimente ), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2018 06222
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SCANDIC SPIRIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.12; 26.03.01

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri( condimente ), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06223
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PURE WONDER SPRING

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:gri deschis, roz
deschis, roz închis, bleumarin, albastru
deschis, alb

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2018 06224
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Originally TROICA

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.17;
03.03.26; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.04

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

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

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

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06225
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ORIGINALLY
TRANSYLVANIA SPIRIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 07.01.01; 07.01.03

(591) Culori revendicate:rosu, alb, gri
deschis, gri închis

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, fructe şi legume
conservate,, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
35. Publicitate

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/09/2018-23/09/2018

(210) M 2018 06226
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ORIGINALLY SWEDISH bitter

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06227
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Originally Fruttia

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.07; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde
deschis, verde închis

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

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

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2018 06228
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LEGENDARY
TRANSYLVANIA SPIRIT

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 07.01.03;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01

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

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

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06229
(151) 21/09/2018
(732) ANDREI-CĂLIN GRĂDINARIU,

STR. PROF. AGRICOLA CARDAŞ
NR. 16, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
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)

Grădinariu

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
185C), albastru (Pantone 2736C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
40. Tratament de materiale.

───────
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(210) M 2018 06230
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KADET BLUE

(531) Clasificare Viena: 20.07.01; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

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

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

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06231
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Red DRACULA

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.01

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

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2018 06232
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Fresh FRUTTIA KIDS

(531) Clasificare Viena: 02.05.02; 02.05.03;
02.05.23; 03.02.09; 05.01.12; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.04; 29.01.15

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

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

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

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────

(210) M 2018 06233
(151) 21/09/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, VALEA
CASCADELOR NR. 21, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Legendary Meister

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri deschis, alb,
bleumarin

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2018 06234
(151) 21/09/2018
(732) DELIA- ANDREEA LAZĂR,

STRADA: STR. PRIMĂVERII,
NUMAR: 12, BL.9B, ET.1, AP.4,
JUDET: PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

Dahlia Couture

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.05.20; 05.05.21; 09.01.01; 09.01.05;
09.05.01

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială.

───────

(210) M 2018 06235
(151) 21/09/2018
(732) ENACHE PIRTEA & ASOCIATII

S.P.A.R.L., STR. ANDREI
MURESANU NR. 21, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BUSINESS AT LAW

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi

persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2018 06236
(151) 21/09/2018
(732) GLODEAN MIHAI-CATALIN,

STRADA: IOSIF VULCAN, NUMAR:
89, JUDEŢ HUNEDOARA, DEVA,
330053, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

CITADELA FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
07.01.24; 26.11.13

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/09/2018-23/09/2018

(210) M 2018 06237
(151) 21/09/2018
(732) DENIS S.R.L., CALEA UNIRII NR.

20J, JUDEŢ SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

RIVA MANCINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

18. Piele şi imitaţii din piele, piei de animale,
genţi de voiaj şi de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi imbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
adminitraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06240
(151) 21/09/2018
(732) E. I. du Pont de Nemours and

Company, STRADA: CENTRE
ROAD, NUMAR: 974, CHESTNUT
RUN PLAZA, WILMINGTON
DELAWARE, 19805, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)
COLOMBUS

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

5. Pesticide, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, și insecticide.

───────

(210) M 2018 06241
(151) 21/09/2018
(732) PIRIFAN DISTRIBUTION

SRL, STRADA: PUTUL LUI
ZAMFIR, NUMAR: 37, ETAJ 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011682,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pirifan Inima
Naturii COLECȚIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.11.12

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

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, malţ.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/09/2018-23/09/2018

(210) M 2018 06242
(151) 21/09/2018
(732) S.C. PRODUSE ALIMENTARE CU

GUST S.R.L., SOS. MIHAI BRAVU
NR. 140, CAMERA. 2, BL.D18,
SC. C, ET. 1, AP. 36, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

micul obor

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 02.07.25; 02.07.04

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

(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).

───────

(210) M 2018 06243
(151) 21/09/2018
(732) LORRAINE ANDRADA ILUŢA,

STR. MĂSLINULUI NR. 21,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

BABY Brushes by Lorraine

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

(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 (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/09/2018-23/09/2018

(210) M 2018 06244
(151) 21/09/2018
(732) S.C. THE SECRET ROMSPA

S.R.L., STR. CLUJULUI NR. 1, BL.
D1, AP. 11, JUDEŢ CLUJ, GHERLA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)
THE SECRET

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06245
(151) 21/09/2018
(732) PAUL-GABRIEL ZUGRAVU,

COMUNA ANINOASA NR. 207,
JUDEȚUL GORJ, SAT COSTESTI,
GORJ, ROMANIA

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

(540)
FORMATIA NOUA GENERATIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizare 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 06246
(151) 21/09/2018
(732) SC MEDIA INFO SRL, ŞOS.

ALEXANDRIA NR. 177, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 051527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Papion Vama Veche

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, cazare temporară, servicii de
cazare hotelieră, servicii de ospitalitate (cazare),
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii de cazare pentru vacanțe,
furnizare de cazare pentru vacanțe, închirieri
de spații de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanțelor, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, rezervare de cazare
temporară sub formă de case de vacanță.

───────

(210) M 2018 06247
(151) 21/09/2018
(732) MERCURIAL S.R.L., STRADA

CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 41,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

OXYGEN OFFICE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 431C),
albastru (Pantone 645C), verde
(Pantone 556C)

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

35. Publicitate, asistență în administrarea
afacerilor, administrare comercială, lucrări de
birou, servicii de gestionare a biroului,
închirierea de aparate şi echipamente pentru
birouri, închiriere de mașini fotocopiatoare,
servicii de secretariat, preluarea de apeluri
telefonice pentru abonații indisponibili, servicii
de externalizare, servicii de reinstalare pentru
afaceri (asistență de afaceri), întocmirea
statelor de plată, facturare, servicii de
fotocopiere, agenţii de informaţii comerciale,
servicii de agenţii de publicitate, afişaj
(panouri publicitare), cercetarea pieţei, auditare
afaceri, vânzare la licitaţie, studiul pieţei,
cautare de date eferitoare la afaceri, cercetări
pentru afaceri, consultanţă profesională în
afaceri, sfaturi în organizarea şi conducerea
afacerilor, consultanţă pentru probleme legate
de personal, informaţii despre afaceri, servicii
de contabilitate și evidență contabilă, marketing,
conducerea întreprinderilor comerciale sau
industriale, asistenţă în conducerea afacerilor,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
organizare de târguri și expoziţii în scopuri
comerciale, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de import-
export, sondaje de opinie, gestionare de fişiere
informatice, cercetare în domeniul sponsorizării,
birouri de plasare a forței de muncă,
relaţii publice, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, căutare de informaţii în
fişiere informatice, pentru terţi, servicii de
telemarketing, estimare în afaceri comerciale,
închiriere de spaţii publicitare, prezentare
de produse în scop publicitar, compilarea
informaţiilor în fişiere electronice, servicii în
domeniul aprovizionării terţilor (achiziţie de
produse și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de consultanţă pentru managementul
afacerilor, administrare de birouri, servicii de
gestionare a biroului, servicii de asistenţă în
domeniul afacerilor, administrarea activităţilor
economice în domeniul birourilor administrate,
dactilografie, procesare de texte şi servicii
de stenografiere, servicii de reproducere
și distrugere de documente, servicii de
administrare pentru birou (pentru terţi), servicii
ale agenţiilor de plasare pentru personal de
birou.

36. Închirieri de spaţii pentru birouri, închiriere
de birouri pentru co-working (lucru la comun),
închirieri de spaţii pentru birouri (imobiliare),
acordare de finanţare pentru dezvoltarea
imobiliară, intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare, servicii ale agenţiilor de
plasare pentru personal de birou, management
și închiriere și evaluare a proprietăţilor imobiliare,
afaceri imobiliare, administrare de proprietăţi
imobiliare, închiriere, arendare și închiriere
în sistem leasing de proprietăţi imobiliare,
servicii de închiriere de proprietăţi imobiliare,
agenţii de închiriere (proprietăţi imobiliare),
agenţii imobiliare, curtaj în proprietăţi imobiliare,
încasare de chirii, estimări financiare (asigurări,
bănci, proprietăţi imobiliare), estimări financiare
pentru costuri de reparaţii, evaluări de proprietăţi
imobiliare, servicii de închiriere, intermediere,
închiriere şi administrare în domeniul spaţiilor
comerciale, birourilor şi spaţiilor pentru birouri,
finanţare de servicii de dezvoltare de proprietăţi,
furnizare de birouri deservite și administrare
(bunuri imobiliare), lichidare de societăţi (servicii
financiare), plasare de fonduri, asigurări, afaceri
financiare, consiliere financiară, consultanţă în
domeniul asigurărilor, sponsorizare.
37. Construcţii, construcţie de birouri, consultaţii
pentru construcţii, supervizarea construcţiei
de clădiri de birouri, reparaţii și întreținere
de clădiri de birouri, servicii de curăţenie
în spații de birouri, reparaţii, servicii de
instalare (îndeosebi sisteme de calcul, reţele de
calculatoare, reţele de telecomunicaţii, sisteme
de automatizare, supraveghere), servicii de
instalare, de implementare, de întreţinere şi de
reparare în domeniile: sisteme de calculator,
reţele de calculator şi hardware de calculator,
instalare, întreţinere şi reparare de hardware de
calculator, inclusiv de sisteme de calculatoare şi
reţele de calculator.
38. Telecomunicaţii, administrarea unui call-
center prin închirierea aplicaţiilor de
telecomunicaţii pentru întâmpinarea și
procesarea cererilor clienţilor, expediere de
corespondență pe internet, servicii de poștă
electronică, de mesagerie electronică, de
difuzare de informaţii pe cale electronică, servicii
de transmitere e-mail, text și date, servicii de
internet, respectiv transmitere electronică de
documente, servicii de acces la comunicaţie,
servicii de acces la internet wireless, punerea
la dispoziţie a accesului la informaţii stocate în
baze de date, punerea la dispoziţie de portaluri
de ştiri și a accesului la baze de date online în
care se poate căuta, punerea la dispoziţie a unei
baze de date prin Internet pentru transmiterea de
informaţii.
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41. Organizare de seminarii, conferinţe, cursuri,
webinare, servicii de divertisment, servicii
educaţionale, şi anume, organizarea şi
conducerea de cursuri, seminarii, ateliere
de lucru (workshop-uri) şi predări de lecţii
în domeniul implementării şi dezvoltării
programelor de computer, şi distribuirea
de materiale de curs în legătură cu
acestea, elaborarea și publicarea materialelor
educaţionale pentru alţii în domeniul dezvoltării şi
implementării programelor de calculator, folosirii
programelor de computer, cursuri de instruire
în planificarea strategică în domeniul publicităţii,
promovării, marketingului și managementului,
asistență profesională individualizată (coaching),
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul tehnologiei informaţiilor
și în domeniul managementului afacerilor,
organizarea și susţinerea de conferinţe,
congrese, colocvii și seminarii, organizare
de concursuri, publicarea cărţilor și jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decât cele publicitare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, furnizare de publicaţii
electronice nedescărcabile, furnizare de tutoriale
online.
42. Dezvoltarea de programe si de software
de calculator, furnizarea de informaţii despre
proiectarea și dezvoltarea de software, de
sisteme și reţele de calculatoare, dezvoltarea
de soluţii de aplicaţii software de calculator,
proiectare de site-uri web, crearea și întreţinerea
de site-uri web pentru telefoane inteligente și
tablete, control de calitate și testare, testare de
programe, software și hardware de calculator,
testare de semnale de telecomunicaţii, servicii
pentru testarea utilizabilității paginilor web,
servicii pentru dezvoltarea de metode de
testare, consultanță în materie de testare a
sistemelor de aplicaţii informatice, dezvoltare
și testare de metode de calcul, de algoritmi
și de software, cercetare privind programarea
pe calculator, cercetare privind prelucrarea de
date, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea și
actualizarea software-ului informatic, securitate,
protecţie, consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informaţii, servicii de consultanță
în materie de tehnologie a informaţiei (IT),
servicii IT în legătură cu stocarea electronică
de date, servicii de inginerie de software pentru
programe de procesare a datelor, dezvoltarea
și elaborarea de programe de calculator pentru
procesarea datelor, administrare de servere,
servicii de administrare de site-uri web și hosting
online pentru terţi, design grafic, proiectare și
design grafic pentru crearea paginilor web pe
internet, programe de software de calculator

pentru dicţionare și baze de date electronice
pentru traduceri, proiectare și dezvoltare de
dicţionare și baze de date electronice pentru
traduceri, servicii de instalare, implementare,
întreţinere şi reparare în domeniul software-
ului de calculator, furnizare de baze de date în
domeniul tehnologiei informaţiei, calculatoarelor
şi sistemelor informatice, consultanță în ceea ce
priveşte calculatoarele, sistemele de calculator
și proiectarea de sisteme informatice, servicii
informatice, inclusiv proiectare şi dezvoltare de
sisteme informatice pentru terţi, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei, elaborare de
software de calculator pentru terţi, planificare
de proiecte tehnice, dezvoltare de materiale
educaţionale pentru terţi în domeniul dezvoltării
şi utilizării aplicaţiilor software de calculator şi
în domeniul utilizării afacerilor şi activităţilor
comerciale privind aplicaţiile software de
calculator, servicii de consultanţă în domeniul
aplicaţiilor cloud computing, programare de
software de operare pentru accesarea și
folosirea serviciilor de cloud computing, servicii
de asistenţă tehnică, inclusiv servicii de
gestionare de infrastructură de la distanţă şi la
faţa locului pentru monitorizarea, administrarea
şi gestionarea sistemelor publice şi private
de ITşi aplicaţii cloud computing, servicii de
software pentru mobilitate, respectiv servicii de
dezvoltare de software pentru aplicaţii mobile,
inclusiv soluţii client, client/server şi de tip cloud,
la comandă, la pachet sau găzduite, cu asistenţă
pentru toate, coordonarea sistemelor de operare
la nivel înalt şi a platformelor cloud.
43. Închiriere spaţii pentru birouri temporare,
închiriere de săli de reuniune, furnizare de spaţii
pentru conferinţe, seminare şi expoziţii, servicii
hoteliere pentru furnizarea de spaţii pentru
expoziţii, conferinţe şi seminare, închiriere de
camere pentru spaţii pentru expoziţii, seminare
şi conferinţe, închiriere temporară de spaţiu
pentru birouri, închiriere de mobilier pentru birou,
servicii de rezervări de spaţii de birou temporare,
camere pentru întâlniri, spaţii pentru expoziţii,
seminare şi conferinţe, camere pentru expoziţii,
seminare şi conferinţe, servicii de consiliere,
consultanţă şi informare cu privire la serviciile
menţionate anterior, servicii de catering pentru
spaţii special amenajate pentru conferinţe.
45. Consultanță privind acordarea de licenţe
pentru software, acordarea de licenţe pentru
programe de calculator (servicii juridice).

───────
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(210) M 2018 06248
(151) 21/09/2018
(732) S.C. XITIA POINT S.R.L., STR.

CALEA BUCUREȘTI NR. 109,
BL. R10, SC. 1, AP. 25, JUDEȚUL
DOLJ, MUNICIPIUL CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)
SOUP ART

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 06250
(151) 21/09/2018
(732) S.C. CONSECUTIV S.R.L., STR.

SF. LAZĂR NR. 27, CLADIREA
KAPITAL INVEST, ET. 2, BIROUL
213, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

MESTERESTI

(531) Clasificare Viena: 07.15.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile). (Solicităm protecție pentru
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întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
28. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile). (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 06251
(151) 21/09/2018
(732) MIP METRO Group Intellectual

Property GmbH & Co.
KG, METRO-STRASSE 1 ,
DUSSELDORF, 40235, GERMANIA

(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)

METRO SUCCESUL TĂU
E AFACEREA NOASTRĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Baze de date (electronice), manuale de
instrucţiuni în format electronic, manuale de
instrucţiuni sub formă de programe de calculator,
aparate şi instrumente instructive şi didactice,
blog-uri (programe), publicaţii electronice on-
line descărcabile, aplicaţii software şi programe
pentru calculator, calculatoare, smartphone-uri,
aparate de prelucrare a datelor, baze de
date computerizate, mijloace de stocare a
datelor, conţinut media (suporturi magnetice

de stocare), periferice adaptate pentru utilizare
cu calculatoare, computere notebook, publicaţii
electronice, descărcabile, unităţi USB, carduri
de memorie, compact discuri, DVD-uri, suporturi
de înregistrare digitală, ochelari, dulapuri pentru
difuzoare, indicatoare cu laser (indicatoare
luminoase), calculatoare de buzunar.
16. Pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, papetărie,
materiale didactice (cu excepţia aparatelor),
materiale imprimate, hârtie, carton, deschizători
de scrisori, afişe (tipărituri), hărţi, instrumente
pentru corectare şi ştergere, pixuri, materiale
de legătorie, fotografii (tipărte), materiale pentru
artişti, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
dosare pentru hârtie, fişiere de documente
(papetărie), postituri (papetărie), dulapuri pentru
papetărie (articole de birou), creioane, carneţele
(papetărie), broşuri, presă pentru hârtie, tăviţe
pentru scrisori, hârtie pentru scris, broşuri,
cărţi, suport pentru cărţi, etichete din hârtie
sau carton, steaguri de hârtie, pliante de
hârtie, folii din plastic pentru ambalare, foi
de celuloză regenerată pentru împachetare,
felicitări, felicitări pentru cadouri din hârtie,
carduri cumpărături din carton, carton sau
plastic, calendare, carduri, cataloage, hârtie
pentru copiator (papetărie), pixuri pentru marcat
(papetărie), caiete, fişiere (articole de birou),
batiste de hârtie, gume de şters din cauciuc,
covoraşe pentru birou, stative de fotografii,
ștampile de sigilare, suporturi pentru ştampile
(sigilii), cutii pentru ştampile (sigilii), covoraşe
pentru ştampile, table de scris, jurnale (tipărituri),
ziare, materiale tipărite publicate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi / sau cu
ridicata, de asemenea sub formă de servicii de
catalog sau de comenzi prin poştă, în legătură
cu produse alimentare şi produse de lux, tutun,
băuturi alcoolice şi nealcoolice, produse chimice,
preparate de curăţat, produse de lustruire,
produse abrazive şi pentru spălat, articole
de toaletă, produse de farmacie, cosmetice,
produse pentru înfrumuseţare, produse sanitare,
produse medicale, farmaceutice şi veterinare,
parfumerie, hârtie, articole de papetărie, articole
de îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte,
pantofi, încălţăminte, articole de acoperit capul,
covoare, maşini de uz casnic, articole de
uz casnic, utilaje de mână, materiale pentru
construcţie, echipamente pentru horticultura,
articole optice, aparate electrice şi electronice,
software, hardware pentru calculatoare,
smartphone-uri, telefoane, computere, bijuterii,
ceasuri, fişiere muzicale descarcabile, clipuri
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descarcabile, jocuri descarcabile, software şi
aplicaţii software descarcabile, articole sportive,
produse textile, genţi, materiale de ambalat,
saci, produse din hârtie, aparate de încălzire
şi refrigerare, forme tipărite, iluminat, articole
de metal, umbrele, opere de artă, ustensile de
bucătărie, aparate de gătit, articole de uz casnic
şi industrial, unelte de tăiere, tacâmuri, cuţite,
foarfece, jucării, mobilă, mobilier, accesorii auto,
lumânări, unelte şi articole din metal, articole
de bricolaj, fiori, plante, boabe, articole pentru
hobby-uri şi articole pentru nevoi personale,
bunuri electrice şi electronice, aparate de
înregistrare şi suporturi de date, instalaţii pentru
iluminat, gătit, încălzire, răcire, uscare, ventilaţie,
instalaţii sanitare şi accesorii, vehicule, părţi
ale vehiculelor şi accesorii pentru vehicule,
artificii, instrumente optice, aparate muzicale,
articole de birou, pungi şi şelărie, corturi,
prelate, articole din piele şi imitaţii de piele,
produse agricole, horticole şi forestiere, produse
alimentare pentru animale şi accesorii, produse
pentru hrana animalelor, articole pentru fumători,
produse din tutun, gestionarea resurselor
umane şi servicii de recrutare, consultanţă
în managementul personalului, recrutarea
personalului, managementul personalului privind
recrutarea, colectarea şi sistematizarea datelor
de afaceri, diseminarea publicităţii pentru terţi
prin intermediul unei reţele de comunicaţii
electronice on-line, prelucrarea computerizată
a comenzilor on-line de cumpărare, compilare
de informaţii de afaceri în baze de date,
compilare de informaţii publicitare despre
mărfuri şi servicii ale altora într-o bază de
date informatică, dezvoltare de scheme de
bonus şi fidelizare ca măsuri de fidelizare a
clienţilor în scopuri de marketing cu servicii
de livrare reduse, dezvoltare de scheme de
bonus şi fidelizare ca măsuri de fidelizare a
clienţilor, şi anume gestionarea unui sistem
de reduceri pentru a permite reducerile la
serviciile de livrare pentru participanţi prin
utilizarea unei scheme de reducere pentru
membri, organizare de contacte comerciale şi
de afaceri pentru vânzarea şi cumpărarea de
bunuri şi servicii, plasarea comenzilor, livrarea
comenzilor şi gestionarea facturilor, inclusiv
în cadrul comerţului electronic, pentru bunuri
generale şi bunuri de consum (servicii de
comerț), prezentare de servicii pe internet în
vederea vânzării, asigurarea abonamentelor,
consultanţă în afaceri, consultanţă profesională
de afaceri, consultanţă în management,
consultanţă profesională în domeniul înfiinţării
afacerilor, consultanţă profesională de afaceri
pentru strategii de franciză, servicii de
administrare a afacerilor, gestiunea afacerilor

şi asistenţă organizaţională pentru gastronomie,
comerţ, catering, hoteluri şi micile întreprinderi
comerciale, marketing, servicii de comerț,
cercetare de piaţă, publicitate, publicarea de
texte de publicitate, servicii de relaţii cu
publicul, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale şi de publicitate, servicii
comerciale şi de informare a consumatorilor
şi anume serviciul de licitaţii, închirierea de
automate de vânzare, servicii de plasare,
organizarea de contacte de afaceri, servicii
de cumpărare colectivă, servicii de evaluare
comercială, organizarea de concursuri (cu scop
comercial sau publicitar), servicii de agenţie
de informații comerciale, servicii de agenţie de
import-export, servicii de negociere şi plasare
a forței de muncă, servicii de comandă,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţii pentru alte servicii de abonament,
servicii de redactare, asistenţă în operaţiuni
de afaceri, servicii administrative, analiza de
afaceri, servicii de cercetare şi informare
comercială, servicii legate de loialitatea clienţilor,
stimulente, avantaje şi scheme de bonusuri,
consultanţă pentru consumatori, organizarea,
conducerea şi gestionarea de scheme bonus,
loialitate, stimulente şi cadou pentru clienţi
din perspectiva aspectelor de marketing,
organizarea de extrageri, cadouri, vouchere şi
premii pentru clienţi în cadrul schemelor de
fidelizare a clienţilor, realizarea de evenimente
pentru clienţi în scopuri publicitare, prezentarea
bunurilor şi serviciilor, prezentări de bunuri
în scop publicitar pentru clienţi, compilare,
sistematizare, actualizare şi întreţinere a datelor
în baze de date, servicii de consiliere şi
consultanţă în domeniul bonusurilor, publicităţii,
cadourilor, premiilor, extragerilor, stimulentelor şi
programelor de fidelizare a clienţilor, servicii de
cumpărare (achiziţii de bunuri şi servicii pentru
clienţi) din perspectiva aspectelor de marketing,
servicii de publicitate, şi anume distribuţia de
publicitate pentru alţii prin intermediul unei reţele
electronice de comunicaţii on-line şi compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
servicii de agenţie de import si export, primirea,
procesarea şi gestionarea comenzilor (funcţii
de birou), servicii de achiziţii pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi),
servicii de plasare şi livrare a comenzilor
şi gestionarea facturilor, inclusiv în cadrul
comerţului electronic, facturare, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate pentru atragerea
clienţilor, publicitate prin poștă (corespondență),
organizarea şi desfăşurarea de expoziţii şi târguri
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comerciale sau de publicitate, planificarea,
elaborarea şi desfăşurarea de iniţiative de
publicitate, căutare de sponsorizare sub formă
de publicitate, publicarea de materiale tipărite
în scopuri publicitare, prezentarea bunurilor,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea
spaţiilor publicitare, a materialelor publicitare şi
a timpului publicitar în mijloacele de comunicare,
distribuirea de mostre, căutare de sponsorizare,
marketing (cercetare de piaţă), inclusiv pe
reţele digitale, cercetare de piaţă, sondarea
opiniei publice, promovarea vânzărilor prin
vânzarea acestora, căutarea datelor în fişierele
informatice pentru terţi şi / sau probleme
de afaceri, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, mentenanţa datelor în baze de date
computerizate, servicii de anchete de preţuri
pentru bunuri şi servicii, gestionarea facturilor
pentru sistemele electronice de comandă,
închirierea de maşini şi echipamente de birou,
automate şi standuri de vânzare, stabilirea de
abonamente la servicii de telecomunicaţii pentru
terţi, furnizarea de adrese în scopuri publicitare,
de contacte comerciale şi de afaceri, inclusiv
prin Internet, a tranzacţiilor comerciale pentru
terţi, inclusiv în cadrul comerţului electronic, a
contractelor de radiocomunicaţii mobile (pentru
terţi), a contractelor pentru terţi privind vânzarea
şi cumpărarea de bunuri, organizare de
contracte publicitare şi de promovare pentru terţi,
asigurarea abonamentelor de ziare pentru terţi,
achiziţii de contracte comerciale (pentru terţi).
36. Servicii de împrumut şi de credit şi de
leasing-finanţare, servicii de plată, Informaţii
financiare, date, consultanţă şi servicii de
consultanţă, servicii de recuperare a datoriilor
şi factoring, strângere de fonduri caritabile,
servicii de sponsorizare financiare, pregătirea
rapoartelor financiare, investiţii financiare,
servicii de amanet, eliberarea de vouchere şi
certificate de cadouri, efectuarea de tranzacţii
electronice de plată pentru achiziţionarea de
bunuri pe Internet, servicii de asigurare şi
servicii de garanţie legate de contractele de
garanţie şi contractele de garanţie extinsă pentru
întreţinerea, repararea, instalarea şi actualizarea
dispozitivelor electrice şi electronice, servicii
de subscriere, servicii financiare, afaceri
monetare, servicii imobiliare, servicii de
carduri, servicii bancare, brokeraj, colectare
de datorii, evaluarea fiscală, consultanţă
financiară, sponsorizare financiară, evaluare
financiară (asigurări, bancare, imobiliare),
servicii de finanţare și financiare, gestionarea
de apartamente şi case, servicii de lichidare
a afacerilor, financiare, management imobiliar,
servicii de birouri de credit, închiriere de birouri,
management financiar, închiriere de bunuri

imobile, servicii de brokeraj vamal, procesarea
plăţilor efectuate prin cârduri cu taxă.
37. Servicii de întreţinere, construcţie, reparaţii
de echipamente electrice şi electronice,
echipamente de birou, reparaţii în sectorul
imobiliar, instalaţii folosite în legătură cu
echipamente electrice şi electronice şi
echipamente de birou, instalare și întreţinere de
hardware și rețele de calculatoare.
38. Servicii de telecomunicaţii, informaţii
despre telecomunicaţii, furnizare de acces la
informaţii pe internet, furnizarea de conexiuni
de telecomunicaţii la o reţea globală de
calculatoare, comunicaţii prin terminale de
calculator, servicii de buletine electronice
(servicii de telecomunicaţii), comunicaţii radio,
servicii de comunicaţii prin satelit pentru
utilizatorii de afaceri, transmisie de poştă
electronică, servicii de rutare şi de joncţiune
în domeniul telecomunicaţiilor, comunicaţii prin
telefoane celulare, trimiterea mesajelor, servicii
de agenţii de ştiri, colectarea şi transmiterea
mesajelor electronice, servicii de telefonie,
transmisii electronice de fişiere audio şi
video descărcabile prin intermediu! reţelelor
informatice şi de comunicaţii, furnizarea de
camere de chat interactive pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare
şi abonaţi pe o gamă largă de subiecte,
flux continuu pentru transmiterea de jocuri
electronice, muzică, filme şi videoclipuri pe
internet, închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare furnizând utilizatorilor
de reţele de comunicaţii electronice mijloace de
identificare, localizare, grupare, diseminare şi
administrare de date şi conexiuni la serverele
de calculatoare ale terţilor, la procesoarele
de calculator şi la utilizatorii de computere,
servicii de transmisie de date prin reţele de
telecomunicaţii şi reţele de telecomunicaţii fără fir
în sectorul divertismentului, furnizarea accesului
la informaţii despre produse legate de sectorul
alimentar, de lux şi de bunuri de consum,
furnizarea de conţinut audio, video şi audiovizual
prin intermediul reţelelor sociale (servicii de
radiodifuziune), furnizarea accesului la un site
web pentru reţele sociale în scopul informării şi
divertismentului, furnizarea accesului la baze de
date online şi baze de date on-line de căutare în
domeniul schimbului de informaţii şi a reţelelor.
39. Livrarea de mărfuri (transport) prin
automobile, biciclete, camioane, vehicule de
livrare, autobuze, trenuri, avioane, mijloace de
transport în comun, roboți, drone, transport,
logistică în sectorul transporturilor, ambalare
şi depozitare de colete şi / sau mărfuri,
organizare de călătorii, colectarea, expedierea,
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ambalarea şi livrarea coletelor şi / sau
a bunurilor, transportul coletelor şi / sau
al mărfurilor pe vehicule, nave, avioane,
logistică în sectorul transporturilor, în special
punerea în funcţiune a mărfurilor în sectorul
logisticii transporturilor, aranjarea transportului
de mărfuri, transport, intermediere de mărfuri,
servicii de carting (transport de marfă), cu
excepţia introducerii vamale a mărfurilor pentru
terţi, servicii de brokeraj de transporturi,
informații despre transport, informații despre
depozitare, depozitarea mărfurilor în depozite şi
în depozite frigorifice, depozitarea fizică a datelor
sau documentelor stocate electronic.
41. Educaţie, instruire, servicii de divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea şi
organizarea de seminarii, ateliere, conferinţe
şi concursuri, organizare şi conducere de
congrese, furnizare de cursuri de educaţie,
organizare de competiţii sportive, servicii
de agenţii de bilete on-line în scopuri
de divertisment, rezervări de bilete pentru
evenimente culturale, organizare de rezervări
de bilete pentru spectacole şi alte evenimente
de divertisment, publicarea de materiale tipărite,
publicarea de texte altele decât cele publicitare
şi raportarea fotografiei, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), furnizare de servicii de
divertisment în cluburi, organizare de activităţi
recreative, furnizare de activităţi recreative,
furnizarea de facilităţi de agrement, furnizarea
de facilităţi de recreere, organizarea de activităţi
recreative în grup, consultanţă specială în
planificarea evenimentelor de divertisment,
organizare de ceremonii de premiere, publicarea
de jurnale electronice on-line (nedescărcabile)
şi bloguri cu conţinut generat de utilizatori
sau special pentru membri, servicii de editare
electronică (inclusiv publicaţii electronice),
coaching, coaching cu privire la finanţe,
realizarea cursurilor de instruire, realizarea de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, facilităţi
de înot, furnizarea de facilităţi pentru cluburile
de sănătate (exerciţii fizice), servicii de cluburi
de sănătate (sănătate şi activitate fizică),
furnizarea de facilităţi de pregătire sportivă,
grădiniţe, servicii de tabără de sport, furnizarea
de facilităţi sportive, pregătire (coaching) în
probleme economice şi de management, precum
şi cu privire la finanţe.
42. Servicii IT, testarea, autentificarea şi
controlul calităţii, servicii de cloud computing,
crearea (programarea) şi / sau găzduirea
unui forum online al clienţilor pentru a
participa la discuţii, pentru schimbul de
informaţii, pentru evaluări şi feedback de
la alţi utilizatori despre produse şi servicii,

pentru formarea comunităţilor virtuale şi pentru
participarea la reţelele sociale, furnizarea de
utilizare temporară, închiriere şi închiriere de
software şi aplicaţii online nedescărcabile pentru
accesarea fluxurilor de fişiere audio şi video,
manuale de produse, informaţii despre produse,
jocuri, reţeie sociale, fişiere text şi fişiere
multimedia, servicii ştiinţifice și tehnologice,
servicii de proiectare, servicii de analiză
tehnologică, furnizare de servicii de cercetare,
dezvoltarea hardware pentru calculatoare,
dezvoltare de software, actualizarea software-
ului de calculator, consultanță în domeniul
calculatoarelor, proiectare de software de
calculator, proiectarea sistemelor informatice,
design de pagini de start, design de pagini
web, servicii de suport pentru tehnologiile
informaţiei, servicii de consultanţă în domeniul
experţilor în domeniul echipamentelor de calcul,
cercetare şi dezvoltare de produse noi pentru
terţi, crearea şi întreţinerea de site-uri web
pentru terţi, instalarea de software de calculator,
întreţinerea şi actualizarea software-ului de
calculator, conversia programelor şi a datelor
de calculator, altele decât conversia fizică,
conversia datelor sau a documentelor de pe
suport fizic la mijloace electronice, duplicarea
programelor de calculator, testarea materialelor,
hosting (găzduire) de spaţiu de memorie
pentru site-uri web, închiriere de software de
calculator, închiriere de calculatoare, întreţinerea
software-ului de calculator, recuperare de
date computerizate, pregătirea programelor de
prelucrare a datelor, design industrial, design
de ambalaje, design de artă, design de decor
interior, topografie, servicii de consultanţă în
domeniul programării pe calculator, închiriere
de servere web, verificarea şi testarea calităţii,
găzduire de extrageri on-line și concursuri online
pentru alţii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, cafenele și cantine, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
organizarea de petreceri (furnizarea de alimente
şi băuturi), furnizarea de alimente şi băuturi,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
furnizarea la domiciliu a alimentelor şi a
băuturilor pentru consumul alimentar imediat,
închiriere de veselă si tacâmuri, închirierea
aparatelor de gătit, închiriere de scaune, mese,
lenjerie de masă, articole de sticlă, închiriere
de distribuitoare de apă potabilă, închirierea
de clădiri transportabile (cazare temporară a
oaspeţilor), închirierea de săli de şedinţă,
închiriere de corturi, închiriere de mobilier,
închirierea de aranjamente de masă.
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45. Servicii de reţele sociale on-line, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru a
satisface nevoile indivizilor, şi anume servicii
online pentru reţele sociale, emitere de licenţe
pentru programe online digitale, emitere de
licenţe pentru programe de prelucrare a
datelor, licenţierea drepturilor de proprietate
intelectuală şi a drepturilor de autor (servicii
juridice), eliberarea de licenţe pentru concepte
de franciză, închirierea de haine, licenţe de
software.

───────

(210) M 2018 06252
(151) 21/09/2018
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BLOC 16,
SCARA C, ET. 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU NR.
5, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
LILI C

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, preparate cu vitamina C, preparate
farmaceutice și substanțe pentru prevenirea,
tratamentul și ameliorarea tusei, răcelii și alte
tulburări și boli ale sistemului respirator și condiții
similare, preparate farmaceutice pentru reglarea
imunității.

───────

(210) M 2018 06253
(151) 21/09/2018
(732) MARIAN PETCU, STR. CALEA

MOSILOR, NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
BARBARIAN

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pensat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
produse farmaceutice pentru stimularea erecţiei,
preparate pentru stimularea apetitului sexual,
preparate cu cafeină cu efect stimulativ.

───────

(210) M 2018 06254
(151) 21/09/2018
(732) S.C. PRO BRANDS

DISTRIBUTION S.R.L., STR. C-TIN
SANDU ALDEA NR. 37, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

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

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
regruparea in avantajul tertilor si prezentarea
cafelei, ceaiului, ciocolatei, zaharului, mierii,
produselor de patiserie, produselor de cofetarie,
bauturilor racoritoare, apei, cartilor, cestilor,
farfuriilor, paharelor, tacamurilor, espressoarelor,
cutiilor de cadou, echipamentelor HoReCa,
mobilierului, instrumentarului pentru bar
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2018 06255
(151) 21/09/2018
(732) PIRIFAN DISTRIBUTION SRL,

STR. PUŢUL LUI ZAMFIR NR. 37,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011682, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ecoPirifan

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.13; 03.07.16; 03.07.17;
03.07.24

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#41752B), alb

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

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, malt.

───────

(210) M 2018 06257
(151) 21/09/2018
(732) Pentilie I. Ionuț Marius Cabinet

individual de psihologie PFA,
EROILOR NR. 22, AP. 12, ET.
2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400129, CLUJ, ROMANIA

(540)
Mental Training

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

35. Recrutare de personal (resurse umane).
41. Educație, instruire, training-uri (instruire),
workshop-uri.
44. Servicii de pshoterapie, consiliere, evaluare
psihologică, servicii medicale.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 06258
(151) 21/09/2018
(732) BIO-SYNERGIE ACTIV SRL,

STR. DRISTORULUI NR. 114,
BL. 13C, PARTER, CAMERA 9,
LOT A, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REMEDIUL FARAONILOR
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare pentru scopuri
medicale.

───────

(210) M 2018 06259
(151) 21/09/2018
(732) MARIAN PETCU, STR. CALEA

MOSILOR, NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
LILIDOSE

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, remedii naturale
de uz medical și farmaceutice, fiole umplute cu
ser fiziologic, soluții de uz farmaceutic si medical
având în componență apă marină, soluții sterile
pentru scopuri medicale, Soluții electrolitice de
uz medical, soluții de uz medical pentru spălarea
căilor nazale.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
aparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală.

───────

(210) M 2018 06260
(151) 21/09/2018
(732) BIO-SYNERGIE ACTIV SRL,

STR. DRISTORULUI NR. 114,
BL. 13C, PARTER, CAMERA 9,
LOT A, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
7 BACTERII LACTICE

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

5. Suplimente alimentare pentru scopuri
medicale.

───────

(210) M 2018 06261
(151) 21/09/2018
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

NOCTURN

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.02.07; 25.07.20

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(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.
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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 06262
(151) 21/09/2018
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA,

STR. ION MESTER NR. 10,
SC. 2, AP. 36, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400650, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

Selfie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 02.09.14; 16.01.15; 02.01.01;
02.01.16

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 06263
(151) 21/09/2018
(732) BIO-SYNERGIE ACTIV SRL,

STR. DRISTORULUI NR. 114,
BL. 13C, PARTER, CAMERA 9,
LOT A, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YOGA RELAX

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

5. Suplimente alimentare pentru scopuri
medicale.

───────

(210) M 2018 06264
(151) 21/09/2018
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA,

STR. ION MEŞTER NR. 10,
SC. 2, AP. 36, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 540543, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.
12, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, ROMANIA

(540)

BREAKING NEWS
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(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.15; 29.01.14

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

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06265
(151) 21/09/2018
(732) MAISON DU CAFE SRL, STR.

VASILE A. URECHIA NR. 32, JUD.
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Cafea proaspăt prăjită

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (substanțe de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material de instruire sau
învăţămant (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalare, caractere tipografice,
clișee, publicații, ziare, reviste.
21. Cești, pahare din plastic sau hârtie.
28. Cărți de joc.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
produse de cofetărie.
35. Publicitate, administrație comercială,
regruparea în avantajul terților a produselor
proprii (cu excepția transportului) permițând
clienților să le vadă și să le achiziționeze comod.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de fast-food-uri, cofetării, cafenele.

───────

(210) M 2018 06266
(151) 21/09/2018
(732) BIO-SYNERGIE ACTIV SRL,

STR. DRISTORULUI NR. 114,
BL. 13C, PARTER, CAMERA 9,
LOT A, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CORAL CALCIU COMPLEX

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

5. Suplimente alimentare pentru scopuri
medicale.

───────

(210) M 2018 06267
(151) 21/09/2018
(732) EVO TECHNOLOGY SOLUTIONS

SRL, STR. ION LUCA CARAGIALE
NR. 13, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. VIRGIL FULICEA NR. 19, AP.
2, PARTER, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA

(540)

EVOLUTIVO forward together

(531) Clasificare Viena: 24.15.02; 24.15.21;
27.03.15; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
38. Telecomunicații, comunicarea cu terminale
de computere, transmisie asistată de computer
a mesajelor şi imaginilor, furnizarea accesului la
bazele de date, transmisia de fişiere digitale.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator, programare
computerizată, consultanţă de software
computerizat, design de software pentru
computer, instalarea de software pentru
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computere, mentenanţa software-urilor de
computer, actualizarea software-urilor de
computer, analiza software-ului de computer,
design pentru sistemele de computer,
consultanţă în software de computer, conversia
datelor pentru programe de calculator şi date
(nu convertire fizică), digitalizarea documentelor
(scanare), instalarea software-ului computerizat,
închirierea software-ului de computer, design
de software pentru computer, actualizarea
software-ului de computer.

───────

(210) M 2018 06268
(151) 21/09/2018
(732) SC GLOBAL RECORDS SRL,

STR. CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, COSTINEȘTI,
JUDEŢUL CONSTANŢA, SCHITU,
907091, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
One TV

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

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

───────

(210) M 2018 06269
(151) 21/09/2018
(732) CORNEL ADRIAN EFTIMIE, STR.

ZEMES NR. 3, BL. M29A, SC. A,
AP. 45, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
6 TO GO

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2018 06270
(151) 23/09/2018
(732) SUBURB FASHION SRL, STR.

ZIGONENI NR. 232, JUD. ARGEȘ,
BĂICULEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
SUBURB

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 06271
(151) 23/09/2018
(732) VIRACOM SRL, STR. PLEVNEI

NR. 44A, JUD. SIBIU, SIBIU,
550254, SIBIU, ROMANIA

(540)
ENJOY

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
43. Servicii de resaturant și bar, restaurante
(servirea mesei), servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2018 06272
(151) 23/09/2018
(732) BIANCA ROZALIA POPA, STR.

IZVORUL TROTUȘULUI NR. 1, BL.
D24, SC. 3, ET. 4, AP. 30, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
smart interior design

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum și
servicii de cercetare şi de creație referitoare la
acestea.

───────



ERATĂ

La depozitul M 2018 03179, din 15.05.2018, publicat în data de 22.05.2018,
dintr-o eroare materială serviciile din clasa 35 au fost detaliate în mod eronat.

Corect este:

Serviciile solicitate în clasa 35 sunt următoarele: Publicitate; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii  incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).


