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Cereri Mărci publicate în 29/08/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05353 22/08/2018 REVIVE CLUB SRL R reshaper FAST RESULTS

2 M 2018 05358 22/08/2018 SC BIBILEL SRL BIBILEL

3 M 2018 05378 22/08/2018 KAIF IMPORT EXPORT SRL Kaif Energy Drink

4 M 2018 05394 22/08/2018 S.C. SAPUN DE CONSTANTA
SRL

Sapun de CONSTANTA

5 M 2018 05413 22/08/2018 NATUROID SNACKING SRL Naturoid

6 M 2018 05420 22/08/2018 SATU MARE SHOPPING CITY
S.R.L.

M Shopping City Satu Mare

7 M 2018 05421 22/08/2018 MACROMEX SRL EDENIA#CELMAIPUI

8 M 2018 05422 22/08/2018 MACROMEX SRL EDENIA#CELMAIBURGER

9 M 2018 05423 22/08/2018 SAPTE SPICE S.A. Pâine Câmpenească

10 M 2018 05424 22/08/2018 Marinela Ivanescu OVOIMUNOSTRESS

11 M 2018 05425 22/08/2018 LUCIAN COŞOFREŢ SALAMANDRA KIDS

12 M 2018 05426 22/08/2018 ALEXANDER OVALE S.R.L. OPIUM fashion

13 M 2018 05427 22/08/2018 D-TOYS SRL Piki Koko

14 M 2018 05428 22/08/2018 EAST EUROPEAN BUSINESS
CENTER SRL

EEBC

15 M 2018 05429 22/08/2018 S.C. MEDIATOR SERVICES
SECURITY S.R.L.

MEDIATOR SERVICES
SECURITY

16 M 2018 05430 22/08/2018 SC ALDIS SRL Aldis SALAM VIENEZ gustul
mezelurilor româneşti de calitate!

17 M 2018 05431 22/08/2018 SC ALDIS SRL SALAM VIENEZ

18 M 2018 05432 22/08/2018 SC ALDIS SRL SALAM VIENEZ

19 M 2018 05433 22/08/2018 SC ALDIS SRL Campis Salam Elveţian
PRODUS USCAT AFUMAT

20 M 2018 05434 22/08/2018 ANA IONEL
MATRIMO SRL

Cupidon

21 M 2018 05435 22/08/2018 JEAN NICULESCU mugshot

22 M 2018 05436 22/08/2018 ATELIER DE CREATIE SI
RECREATIE S.R.L.-D

ARTelier

23 M 2018 05437 22/08/2018 ATELIER DE CREATIE SI
RECREATIE S.R.L.-D

ARTelier
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 05438 22/08/2018 S.C. CASA FUNERARĂ ANA

MUREŞANU S.R.L.
CASA FUNERARĂ ANA
MURESANU

25 M 2018 05439 22/08/2018 S.C. MARACDENT S.R.L. mara dent

26 M 2018 05440 22/08/2018 DENIS ALEXANDRU MANEA CAMPIONATUL NATIONAL DE
DRIFT

27 M 2018 05441 22/08/2018 EMILIA MÂRŢ MIORITIC BUNĂTĂŢI
MOLDOVENEŞTI
TRADIŢIONALE

28 M 2018 05442 22/08/2018 DENIS ALEXANDRU MANEA CAMPIONAT DE DRIFT

29 M 2018 05443 22/08/2018 DENIS ALEXANDRU MANEA DRIFT GAMES

30 M 2018 05444 22/08/2018 DENIS ALEXANDRU MANEA DRIFT SHOW

31 M 2018 05447 22/08/2018 DENIS ALEXANDRU MANEA DEMONSTRATIE DE DRIFT

32 M 2018 05448 22/08/2018 DENIS ALEXANDRU MANEA DEMO DRIFT

33 M 2018 05449 22/08/2018 BEST FITNESS FOOD S.R.L. Best Fitness Food

34 M 2018 05451 22/08/2018 SC TACTIC ROMANIA
SECURITY PROTECT SRL

TACTIC SECURITY PROTECT

35 M 2018 05452 22/08/2018 P.F.A. PUSCASU CEZAR AMOREM

36 M 2018 05453 22/08/2018 CEZAR PUSCASU BRILAGO - Branza de Braila

37 M 2018 05454 22/08/2018 IOAN PAUL SUCIU TELECOLOR

38 M 2018 05455 22/08/2018 WORLD TRADE CENTERS
ASSOCIATION, INC.

WORLD TRADE CENTER

39 M 2018 05456 22/08/2018 WORLD TRADE CENTERS
ASSOCIATION, INC.

40 M 2018 05457 22/08/2018 GEORGE ALEXANDRU
VEZUREANU

COMPANIA DE TAXIMETRIE
TT TAXI TOTAL SIGUR RAPID
COMOD 9424 FONDAT IN 1998
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(210) M 2018 05353
(151) 22/08/2018
(732) REVIVE CLUB SRL, STR.

CALUGARENI NR. 17, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

R reshaper FAST RESULTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
9. Aparate și instrumente de uz stiințific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare și învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
inregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și înfrumusețare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,

horticultură și silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05358
(151) 22/08/2018
(732) SC BIBILEL SRL, STR.

OTELARILOR NR. 29, BL. K, AP.
35, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

BIBILEL

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

clase:
7. Distribuitoare automate.
9. Aparate și instrumente stiințifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporți de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, mașini de
calculat, echipamente pentru tratarea informației
și calculatoare, extinctoare.
35. Publicitate, conducerea și admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou. Regruparea la
un loc în beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
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(site-uri web sau emisiuni de teleshoping),
servicii de irnport-export.

───────

(210) M 2018 05378
(151) 22/08/2018
(732) KAIF IMPORT EXPORT SRL,

STRADA: FOISOR, NUMAR: 24,
JUDET: OLT, DRAGANESTI-OLT,
OLT, ROMANIA

(540)
Kaif Energy Drink

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

32. Băuturi energizante, băuturi energizante
care conțin cafeină.

───────

(210) M 2018 05394
(151) 22/08/2018
(732) S.C. SAPUN DE CONSTANTA

SRL, STR. SOVEJA NR. 59, BL.
57, SC. A, ET. 3, AP. 12, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Sapun de CONSTANTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19; 07.01.24; 07.01.25

(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.

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.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul
terţior, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi servicii ca
distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, sau distribuirea de mostre, publicitate
şi publicitate prin radio.

───────

(210) M 2018 05413
(151) 22/08/2018
(732) NATUROID SNACKING SRL,

CALEA MOŞILOR NR. 292, BL. 38,
AP. 49, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Naturoid

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

29. Amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
amestecuri de snack-uri
constând din fructe deshidratate și fructe cu
coajă lemnoasă procesate.
30. Snacks-uri crocante (produse de patriserie).

───────
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(210) M 2018 05420
(151) 22/08/2018
(732) SATU MARE SHOPPING CITY

S.R.L., CALEA FLOREASCA
NR. 169A, FLOREASCA 169,
CLĂDIREA A, SECTIUNEA A5.1,
BIROUL NR. 35, ET. 5, SECTORUL
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Intelectuală Irina Albuşel, STR.
NICOLAE RACOTA, NR.4, BL.69,
AP.32, SECTOR.1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

M Shopping City Satu Mare

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.12; 26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
39. Transport, inclusiv, dar fără limitare la:
parcarea maşinilor, închiriere de garaje,
închirierea spaţiilor de parcare, închirierea
depozitelor, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
inclusiv livrări de bunuri, depozitarea de produse
sau bunuri, depozitarea fizică a datelor sau a
documentelor stocate electronic.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, inclusiv, dar fără limitare la:
organizarea şi susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, seminarelor,
spectacolelor, prezentări cinematografice,
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament), prezentări în săli cinematografice,
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online, publicarea textelor, altele decât textele
publicitare.

43. Restaurante şi cazare temporară, inclusiv,
dar fără limitare la, închirierea sălilor de şedinţă.

───────

(210) M 2018 05421
(151) 22/08/2018
(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI NR. 8, AP.
59, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EDENIA#CELMAIPUI

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

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

───────

(210) M 2018 05422
(151) 22/08/2018
(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI NR. 8, AP.
59, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EDENIA#CELMAIBURGER

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

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

───────
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(210) M 2018 05423
(151) 22/08/2018
(732) SAPTE SPICE S.A., STR.

TIMIS NR. 22, JUDEŢ VÂLCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

Pâine Câmpenească

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.03.17

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

clase:
30. Făină şi preparate facute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2018 05424
(151) 22/08/2018
(732) Marinela Ivanescu, STRADA: STR.

STEAUA ROSIE, NUMAR: 31F, BL.
F, AP. 4, JUDET: ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
OVOIMUNOSTRESS

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

5. Suplimente nutritive.
───────

(210) M 2018 05425
(151) 22/08/2018
(732) LUCIAN COŞOFREŢ, SOSEAUA

PACURARI NR. 71, BL. 478, SC.
C, ET. 4, AP. 15, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

SALAMANDRA KIDS

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19

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

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 05426
(151) 22/08/2018
(732) ALEXANDER OVALE S.R.L., STR.

CRINULUI NR. 72, BIROUL 3,
BL. 14, AP. 2, JUDEŢ BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

OPIUM fashion

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.11;
27.05.01; 27.05.02

(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 05427
(151) 22/08/2018
(732) D-TOYS SRL, STR.

CONSTRUCTORILOR NR.
2, JUDEŢ COVASNA, SF.
GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)
Piki Koko

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

28. Jocuri, jucării.
───────

(210) M 2018 05428
(151) 22/08/2018
(732) EAST EUROPEAN BUSINESS

CENTER SRL, STRADA:
RUSCIORULUI, NUMAR: 2, BL. 67,
SC. C, ET.1, AP.31, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, 550112, SIBIU, ROMANIA

(540)

EEBC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.11.01; 24.17.02

(591) Culori revendicate:roşu (Hex #da2128),
negru (Hex #da000000)

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

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2018 05429
(151) 22/08/2018
(732) S.C. MEDIATOR SERVICES

SECURITY S.R.L., SOSEAUA
SPATARULUI NR. 5, JUDEŢ
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

MEDIATOR
SERVICES SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.01.15; 24.01.09; 03.07.02; 03.07.24;
03.07.01

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

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

───────

(210) M 2018 05430
(151) 22/08/2018
(732) SC ALDIS SRL, STR. GENERAL

COSTICĂ ŞTEFĂNESCU NR. 1,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)

Aldis SALAM VIENEZ
gustul mezelurilor

româneşti de calitate!

(531) Clasificare Viena: 24.03.01; 24.03.02;
07.01.01; 09.01.10; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
186C), galben, negru (Pantone Black
C), alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne.

───────
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(210) M 2018 05431
(151) 22/08/2018
(732) SC ALDIS SRL, STR. GENERAL

COSTICĂ ŞTEFĂNESCU NR. 1,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)
SALAM VIENEZ

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne.

───────

(210) M 2018 05432
(151) 22/08/2018
(732) SC ALDIS SRL, STR. GENERAL

COSTICĂ ŞTEFĂNESCU NR. 1,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)

SALAM VIENEZ

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 09.01.10;
24.03.01; 24.03.02; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
186C), galben, negru (Pantone Black
C)

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne.

───────

(210) M 2018 05433
(151) 22/08/2018
(732) SC ALDIS SRL, STR. GENERAL

COSTICĂ ŞTEFĂNESCU NR. 1,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)

Campis Salam Elveţian
PRODUS USCAT AFUMAT

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
3415C), roz, galben (Pantone 874C,
7499C), negru,

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne.

───────
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(210) M 2018 05434
(151) 22/08/2018
(732) ANA IONEL, STR. PANCEŞTI NR.

387, JUDEŢUL BACĂU, SASCUT,
607520, BACĂU, ROMANIA
MATRIMO SRL, STR. PANCEŞTI
NR. 387, JUDEŢUL BACĂU,
SASCUT, 607520, BACĂU,
ROMANIA

(540)
Cupidon

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

9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software de calculator
pentru autorizarea accesului la baze de date,
software mobil, computere mobile.
35. Servicii de consultanță în recrutare, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, afișare de
anunțuri publicitare pentru terți, pregătire de
anunțuri publicitare personalizate, în folosul
terților, difuzare de anunțuri publicitare prin rețele
de comunicații online, intermediere de contracte
(pentru terți)

───────

(210) M 2018 05435
(151) 22/08/2018
(732) JEAN NICULESCU, STR. AMIRAL

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

(540)

mugshot

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
11.03.04

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,

oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05436
(151) 22/08/2018
(732) ATELIER DE CREATIE SI

RECREATIE S.R.L.-D, SOS.
STEFAN CEL MARE NR. 58,
BL. 39, SC. 1, AP. 21, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ARTelier

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────
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(210) M 2018 05437
(151) 22/08/2018
(732) ATELIER DE CREATIE SI

RECREATIE S.R.L.-D, SOS.
STEFAN CEL MARE NR. 58,
BL. 39, SC. 1, AP. 21, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARTelier

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.01; 26.13.25

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2018 05438
(151) 22/08/2018
(732) S.C. CASA FUNERARĂ ANA

MUREŞANU S.R.L., STR. ION
RUSU ŞIRIANU NR. 1, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
CASA FUNERARĂ
ANA MURESANU

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

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

───────

(210) M 2018 05439
(151) 22/08/2018
(732) S.C. MARACDENT S.R.L., STR.

RAPSODIEI NR. 6A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400359, CLUJ,
ROMANIA

(540)

mara dent
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(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 02.09.10

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7689C, pANTONE 283C), mov
(Pantone 258C, Pantone 7440C), gri
(Pantone 11C)

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

───────

(210) M 2018 05440
(151) 22/08/2018
(732) DENIS ALEXANDRU MANEA

, ALEEA BARAJUL BICAZ NR.
9, BL. M31, SC. B, ET. 10, AP.
643, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL

NATIONAL DE DRIFT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administraţie comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 05441
(151) 22/08/2018
(732) EMILIA MÂRŢ , STR. ŞTEFAN

CEL MARE NR. 19, JUDEŢUL
NEAMŢ, ROMAN, 611038, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

MIORITIC BUNĂTĂŢI
MOLDOVENEŞTI
TRADIŢIONALE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 09.01.09; 05.05.20;
05.05.21

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu,
verde, albastru, alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, specialităţi gastronomice, şi anume
preparate după reţete tradiţionale româneşti din:
carne, peşte, păsări şi vânat.

───────

(210) M 2018 05442
(151) 22/08/2018
(732) DENIS ALEXANDRU MANEA

, ALEEA BARAJUL BICAZ NR.
9, BL. M31, SC. B, ET. 10, AP.
643, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAMPIONAT DE DRIFT
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administraţie comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 05443
(151) 22/08/2018
(732) DENIS ALEXANDRU MANEA, AL.

BARAJUL BICAZ NR. 9, BL. M31,
SC. B, ET. 10, AP. 643, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DRIFT GAMES

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

35. Publicitate, administraţie comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 05444
(151) 22/08/2018
(732) DENIS ALEXANDRU MANEA, AL.

BARAJUL BICAZ NR. 9, BL. M31,
SC. B, ET. 10, AP. 643, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DRIFT SHOW

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

35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 05447
(151) 22/08/2018
(732) DENIS ALEXANDRU MANEA

, ALEEA BARAJUL BICAZ NR.
9, BL. M31, SC. B, ET. 10, AP.
643, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DEMONSTRATIE DE DRIFT

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

35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 05448
(151) 22/08/2018
(732) DENIS ALEXANDRU MANEA

, ALEEA BARAJUL BICAZ NR.
9, BL. M31, SC. B, ET. 10, AP.
643, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DEMO DRIFT

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

35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2018 05449
(151) 22/08/2018
(732) BEST FITNESS FOOD S.R.L.,

ŞOS. CHITILA NR. 115, C1,
MANSARDĂ, CAMERA NR. 9, JUD.
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Best Fitness Food

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.14; 26.01.18; 02.01.08;
02.01.16; 02.01.23; 02.03.02; 02.03.23;
05.03.17; 26.02.05

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

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

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

───────

(210) M 2018 05451
(151) 22/08/2018
(732) SC TACTIC ROMANIA SECURITY

PROTECT SRL, STR. ING.
ANGHEL SALIGNY NR. 149,
BL. 7E, SC. 1, AP. 10, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

TACTIC SECURITY PROTECT

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 24.01.15;
27.05.01; 27.05.02

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

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

───────

(210) M 2018 05452
(151) 22/08/2018
(732) P.F.A. PUSCASU CEZAR, CALEA

CĂLĂRAȘI NR. 291, BL. 68, AP.
77, 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)
AMOREM

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Produse farmaceutice şi medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman.

───────

(210) M 2018 05453
(151) 22/08/2018
(732) CEZAR PUSCASU, STR.

GOVODARVA NR. 25, 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)
BRILAGO - Branza de Braila

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

29. Lapte și produse lactate.
───────

(210) M 2018 05454
(151) 22/08/2018
(732) IOAN PAUL SUCIU, STR. AVIATIEI

NR. 14, BL. 5F, SC. 3, AP. 30,
SECTOR 1, BUCUEȘTI, 014237,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TELECOLOR

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță (salvare)
și didactice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, echipamente de proiecție,
proiectoare, televizoare, ecrane retroproiecție și
proiecție home cinema.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 05455
(151) 22/08/2018
(732) WORLD TRADE CENTERS

ASSOCIATION, INC., 120
BROADWAY, SUITE 3350, NEW
YORK, NY 10271, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR.42, SECTOR 1,
C.P. 2-229, BUCUREŞTI

(540)
WORLD TRADE CENTER

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

35. Organizare de târguri comerciale, expoziţii,
prezentări, convenţii, ateliere de lucru şi
conferinţe în scopuri comerciale sau publicitare,
previziuni economice, consultanţă comercială
pentru import-export şi alt tip de consultanţă
comercială, studii de piaţă, cercetări pentru
afaceri, inchiriere de aparate şi echipamente
pentru secretariat, servicii de secretariat, de
dactilografiat, de prelucrare de texte, de
fotocopiere şi de răspuns la telefon, furnizarea
de statistici comerciale şi de afaceri şi de alte
informaţii de afaceri comerciale comparabile,
compilarea informaţiilor în baze de date
informatice, distribuirea de materiale publicitare
şi promoţionale, reclamă şi publicitate pentru
produsele şi serviciile terţilor, furnizarea unei
baze de date de calculator online care conţine
informaţii comerciale internaţionale, servicii de
gestionare a biroului, contabilitate, reproducere
de documente, agenţii de plasare, gestionare
de fişiere informatice, servicii de informaţii şi
consultanţă în domeniul afacerilor, servicii de
asistenţă în domeniul afacerilor, servicii de
publicitate şi de marketing, servicii de asistenţă
pentru marketing şi publicitate, furnizarea de
informaţii comerciale, servicii pentru furnizarea
comerţului, servicii de colaborări de afaceri
comerciale în reţea, administrare, organizare
şi furnizare de oportunităţi pentru colaborarea
firmelor şi a potenţialilor parteneri de afaceri,
administrare, organizare şi furnizare de întâlniri
de afaceri şi de evenimente de relaţionare
în scopuri de comerţ internaţional și de
afaceri comerciale, administrare, organizare şi
furnizare de întâlniri de afaceri în legătură
cu cumpărarea şi vânzarea de produse
şi servicii, servicii de analiză comercială,
analiza statisticilor de afaceri, servicii de
relaţii cu publicul, analiză de previziuni
economice în scopuri comerciale, pregătire şi
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elaborare de rapoarte comerciale, furnizarea de
informaţii şi recomandări cu privire la comerţ
extern, servicii de management al afacerilor
cu privire la organizarea, managementul şi
dezvoltarea firmelor, furnizarea de informaţii
comerciale, asistenţă şi recomandări cu privire
la organizarea, managementul şi dezvoltarea
firmelor, identificarea, urmărirea şi generarea
de informaţii comerciale pentru firme şi de
oportunităţi pentru terţi, regruparea de camere
de comerţ, asociaţii comerciale, agenţii de
dezvoltare regională şi firme pentru a explora
noile oportunităţi de afaceri, servicii de asistenţă
comercială pentru sprijinul şi asistenţa necesare
relaţiilor şi investiţiilor în comerţ, administrarea
de programe de membri prin oferirea
tuturor serviciilor susmenţionate, servicii de
asociere, şi anume, dezvoltarea şi promovarea
relaţiilor de afaceri internaţionale, administrarea
programelor de fidelizare amembrilor în
domeniul comerţului internaţional, servicii de
informare comercială, consiliere si consultanta
referitoare la toate cele mentionate, vânzări de
clădiri comerciale.
36. Consultaţii în domeniul financiar, asistenţă
financiară cu privire la comerţ, consiliere
financiară privind investiţiile, prestarea de
servicii de asistenţă financiară pentru firme,
prestarea de servicii de asistenţă financiară
pentru firme pentru a încuraja comerţul şi
investiţiile, sponsorizare, asistenţă financiară cu
privire la sponsorizare financiară, administrare
financiară de programe de membri prin oferirea
tuturor serviciilor susmenţionate, servicii de
informare, consiliere si consultanta in toate
domeniile mentionate anterior, intermediere
pentru închirierea de proprietăţi imobiliare,
agenţii imobiliare, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare), administrare de clădiri cu locuinţe,
închiriere de case și apartamente (imobiliare),
închirierea de birouri (imobiliar), curtaj în
proprietăţi imobiliare, evaluări de proprietăţi
imobiliare, agenţie imobiliară, administrarea
activelor imobiliare, a fondurilor, a finanţelor şi a
investiţiilor, servicii pentru furnizarea de investiţii
cu privire la comerț, administrare, organizare şi
furnizare de întâlniri de afaceri şi de evenimente
de relaţionare în scopuri de investiții și afaceri
financiare.
37. Servicii de construcții, construcția de clădiri,
supravegherea lucrărilor de construcții, servicii
de instalare, servicii de intretinere, servicii
de reparații, servicii de curățenie, servicii de
renovare și restaurare, instalarea, repararea
și întreținerea echipamentelor și aparatelor de
birou, repararea și întreț

inerea clădirilor de birouri, servicii de informare,
consiliere și consultanță în legătură cu cele
menționate anterior.
41. Coordonarea de seminarii în domeniul
comerţului internaţional, organizare şi găzduire
de târguri culturale şi educative, expoziţii,
prezentări, convenţii, conferinţe şi ateliere de
lucru în domeniul comerţului internaţional,
servicii de traducere, servicii de interpretare
in domeniul limbilor straine, educaţie, instruire,
divertisment, activitaţi sportive şi culturale,
servicii de educaţie şi divertisment, servicii de
divertisment şi învăţământ, şi anume, furnizare
de materiale text, video, audio şi multimedia,
servicii de divertisment şiînvăţământ, şi anume,
furnizarea de cărţi, reviste, ziare, reviste,
periodice şi de alte publicaţii electronice,
servicii de divertisment şi învăţământ, şi anume
furnizare de informaţii, baze de date, registre
şi pocasturi în domeniul divertismentului, ştirilor,
evenimentelor actuale, istoriei, sporturilor,
jocurilor, media, evenimentelor culturale,
pasiunilor, publicaţiilor, servicii de divertisment
şi învăţământ, şi anume, reprezentaţii în direct,
activităţi sportive, activităţi culturale, şi prelegeri,
furnizare de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), furnizarea de publicaţii electronice
online, publicare de cărţi şi jurnale electronice
online, furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, servicii de educaţie,
învăţământ şi instruire pe baza calculatorului
şi asistate de calculator, servicii de educatie
asistata pe calculator, servicii de instruire
asistata pe calculator, servicii de formare asistata
pe calculator, servicii educationale bazate pe
calculator, servicii de formare prin intermediul
calculatoarelor tabletă, servicii de training prin
intermediul calculatoarelor tabletă, servicii de
educaţie şi de instruire cu privire la comerţ
şi investiţii, găzduire, administrare, organizare
şi furnizare de cursuri de educaţie, cursuri de
instruire, seminarii, ateliere de lucru, cursuri,
expoziţii şi conferinţe, găzduire, administrare,
organizare şi furnizare de cursuri de educaţie,
cursuri de instruire, seminarii, ateliere de lucru,
cursuri, expoziţii şi conferinţe cu privire la comerţ,
investiţii, economie şi sisteme de infrastructură,
găzduire, administrare, organizare şi furnizare
de cursuri în domeniul limbilor străine, găzduire,
administrare,
organizare şi furnizare de cursuri şi ateliere de
lucru în scopuri culturale, găzduire, administrare,
organizare şi furnizare de cursuri şi ateliere
de lucru pentru a stimula legăturile culturale
între ţări, cursuri prin corespondenţă, furnizarea
de educaţie online dintr-o bază de date de
calculator sau pe internet sau extranet, materiale
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nedescărcabile pentru educaţie şi instruire,
publicarea de cărţi, produse de imprimerie
şi texte, publicarea de materiale educative
si de instruire, servicii de ghidare pentru
firme (instruire), administrare, organizare şi
furnizare de conferinţe, seminarii, seminarii web,
administrare, organizare de evenimente sociale
sub formă de întâlniri, conferinţe şi seminarii
cu privire la comerţul internaţional, investiţii,
finanţe şi afaceri, organizarea şi realizarea de
videoconferinţe, servicii de informare, consiliere
si consultanta cu privire la toate serviciile anterior
mentionate.

───────

(210) M 2018 05456
(151) 22/08/2018
(732) WORLD TRADE CENTERS

ASSOCIATION, INC., 120
BROADWAY, SUITE 3350, NEW
YORK, NY 10271, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR.42, SECTOR 1,
C.P. 2-229, BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena: 01.17.01; 01.17.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Organizare de târguri comerciale, expoziţii,
prezentări, convenţii, ateliere de lucru şi
conferinţe în scopuri comerciale sau publicitare,
previziuni economice, consultanţă comercială
pentru import-export şi alt tip de consultanţă
comercială, studii de piaţă, cercetări pentru
afaceri, inchiriere de aparate şi echipamente
pentru secretariat, servicii de secretariat, de
dactilografiat, de prelucrare de texte, de
fotocopiere şi de răspuns la telefon, furnizarea
de statistici comerciale şi de afaceri şi de alte
informaţii de afaceri comerciale comparabile,
compilarea informaţiilor în baze de date
informatice, distribuirea de materiale publicitare
şi promoţionale, reclamă şi publicitate pentru
produsele şi serviciile terţilor, furnizarea unei

baze de date de calculator online care conţine
informaţii comerciale internaţionale, servicii de
gestionare a biroului, contabilitate, reproducere
de documente, agenţii de plasare, gestionare
de fişiere informatice, servicii de informaţii şi
consultanţă în domeniul afacerilor, servicii de
asistenţă în domeniul afacerilor, servicii de
publicitate şi de marketing, servicii de asistenţă
pentru marketing şi publicitate, furnizarea de
informaţii comerciale, servicii pentru furnizarea
comerţului, servicii de colaborări de afaceri
comerciale în reţea, administrare, organizare
şi furnizare de oportunităţi pentru colaborarea
firmelor şi a potenţialilor parteneri de afaceri,
administrare, organizare şi furnizare de întâlniri
de afaceri şi de evenimente de relaţionare în
scopuri de comerţ internaţional și de afaceri
comerciale, administrare, organizare şi furnizare
de întâlniri de afaceri în legătură cu cumpărarea
şi vânzarea de produse şi servicii, servicii
de analiză comercială, analiza statisticilor de
afaceri, servicii de relaţii cu publicul, analiză de
previziuni economice în scopuri comerciale,
pregătire şi elaborare de rapoarte comerciale,
furnizarea de informaţii şi recomandări
cu privire la comerţ extern, servicii de
management al afacerilor cu privire la
organizarea, managementul şi dezvoltarea
firmelor, furnizarea de informaţii comerciale,
asistenţă şi recomandări cu privire la
organizarea, managementul şi dezvoltarea
firmelor, identificarea, urmărirea şi generarea
de informaţii comerciale pentru firme şi de
oportunităţi pentru terţi, regruparea de camere
de comerţ, asociaţii comerciale, agenţii de
dezvoltare regională şi firme pentru a explora
noile oportunităţi de afaceri, servicii de asistenţă
comercială pentru sprijinul şi asistenţa necesare
relaţiilor şi investiţiilor în comerţ, administrarea
de programe de membri prin oferirea
tuturor serviciilor susmenţionate, servicii de
asociere, şi anume, dezvoltarea şi promovarea
relaţiilor de afaceri internaţionale, administrarea
programelor de fidelizare amembrilor în
domeniul comerţului internaţional, servicii de
informare comercială, consiliere si consultanta
referitoare la toate cele mentionate, vânzări de
clădiri comerciale.
36. Consultaţii în domeniul financiar, asistenţă
financiară cu privire la comerţ, consiliere
financiară privind investiţiile, prestarea de
servicii de asistenţă financiară pentru firme,
prestarea de servicii de asistenţă financiară
pentru firme pentru a încuraja comerţul şi
investiţiile, sponsorizare, asistenţă financiară cu
privire la sponsorizare financiară, administrare
financiară de programe de membri prin oferirea
tuturor serviciilor susmenţionate, servicii de
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informare, consiliere si consultanta in toate
domeniile mentionate anterior, intermediere
pentru închirierea de proprietăţi imobiliare,
agenţii imobiliare, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare), administrare de clădiri cu locuinţe,
închiriere de case și apartamente (imobiliare),
închirierea de birouri (imobiliar), curtaj în
proprietăţi imobiliare, evaluări de proprietăţi
imobiliare, agenţie imobiliară, administrarea
activelor imobiliare, a fondurilor, a finanţelor şi a
investiţiilor, servicii pentru furnizarea de investiţii
cu privire la comerț, administrare, organizare şi
furnizare de întâlniri de afaceri şi de evenimente
de relaţionare în scopuri de investiții și afaceri
financiare.
37. Servicii de construcții, construcția de clădiri,
supravegherea lucrărilor de construcții, servicii
de instalare, servicii de intretinere, servicii
de reparații, servicii de curățenie, servicii de
renovare și restaurare, instalarea, repararea
și întreținerea echipamentelor și aparatelor
de birou, repararea și întreținerea clădirilor
de birouri, servicii de informare, consiliere și
consultanță în legătură cu cele menționate
anterior.
41. Coordonarea de seminarii în domeniul
comerţului internaţional, organizare şi găzduire
de târguri culturale şi educative, expoziţii,
prezentări, convenţii, conferinţe şi ateliere de
lucru în domeniul comerţului internaţional,
servicii de traducere, servicii de interpretare
in domeniul limbilor straine, educaţie, instruire,
divertisment, activitaţi sportive şi culturale,
servicii de educaţie şi divertisment, servicii de
divertisment şi învăţământ, şi anume, furnizare
de materiale text, video, audio şi multimedia,
servicii de divertisment şiînvăţământ, şi anume,
furnizarea de cărţi, reviste, ziare, reviste,
periodice şi de alte publicaţii electronice,
servicii de divertisment şi învăţământ, şi anume
furnizare de informaţii, baze de date, registre
şi pocasturi în domeniul divertismentului, ştirilor,
evenimentelor actuale, istoriei, sporturilor,
jocurilor, media, evenimentelor culturale,
pasiunilor, publicaţiilor, servicii de divertisment
şi învăţământ, şi anume, reprezentaţii în direct,
activităţi sportive, activităţi culturale, şi prelegeri,
furnizare de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), furnizarea de publicaţii electronice
online, publicare de cărţi şi jurnale electronice
online, furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, servicii de educaţie,
învăţământ şi instruire pe baza calculatorului
şi asistate de calculator, servicii de educatie
asistata pe calculator, servicii de instruire
asistata pe calculator, servicii de formare asistata

pe calculator, servicii educationale bazate pe
calculator, servicii de formare prin intermediul
calculatoarelor tabletă, servicii de training prin
intermediul calculatoarelor tabletă, servicii de
educaţie şi de instruire cu privire la comerţ
şi investiţii, găzduire, administrare, organizare
şi furnizare de cursuri de educaţie, cursuri de
instruire, seminarii, ateliere de lucru, cursuri,
expoziţii şi conferinţe,
găzduire, administrare, organizare şi furnizare
de cursuri de educaţie, cursuri de instruire,
seminarii, ateliere de lucru, cursuri, expoziţii
şi conferinţe cu privire la comerţ, investiţii,
economie şi sisteme de infrastructură, găzduire,
administrare, organizare şi furnizare de cursuri în
domeniul limbilor străine, găzduire, administrare,
organizare şi furnizare de cursuri şi ateliere de
lucru în scopuri culturale, găzduire, administrare,
organizare şi furnizare de cursuri şi ateliere
de lucru pentru a stimula legăturile culturale
între ţări, cursuri prin corespondenţă, furnizarea
de educaţie online dintr-o bază de date de
calculator sau pe internet sau extranet, materiale
nedescărcabile pentru educaţie şi instruire,
publicarea de cărţi, produse de imprimerie
şi texte, publicarea de materiale educative
si de instruire, servicii de ghidare pentru
firme (instruire), administrare, organizare şi
furnizare de conferinţe, seminarii, seminarii web,
administrare, organizare de evenimente sociale
sub formă de întâlniri, conferinţe şi seminarii
cu privire la comerţul internaţional, investiţii,
finanţe şi afaceri, organizarea şi realizarea de
videoconferinţe, servicii de informare, consiliere
si consultanta cu privire la toate serviciile anterior
mentionate.

───────
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(210) M 2018 05457
(151) 22/08/2018
(732) GEORGE ALEXANDRU

VEZUREANU, STR. DUMBRAVA
NOUA NR. 38, BL. P21B, SC. A, ET.
7, AP. 32, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
76626, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COMPANIA DE TAXIMETRIE
TT TAXI TOTAL SIGUR RAPID
COMOD 9424 FONDAT IN 1998

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.22; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, roz, alb,
negru

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

38. Servicii de dispecerat taxi, respectiv:
aplicație online comenzi taxi, comunicații
frecvența radio taxi, comunicații telefonice taxi,
aplicații hărți online taxi, telecomunicații.

───────
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