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Cereri Mărci publicate în 30/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06923 23/10/2018 DOREL-IOAN LAZAR

LAURA AVRAM
VATRA ARADEANA

2 M 2018 07052 23/10/2018 Asociatia pentru Spatiul Media
Transilvan

FrissFM minden zene neked
szól!

3 M 2018 07053 23/10/2018 S.C. VIEW FROM ABOVE S.R.L. SOHO UNIRII

4 M 2018 07054 23/10/2018 S.C. XITIA POINT S.R.L. soup art

5 M 2018 07055 23/10/2018 S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. Germina Vigoare din pământ
românesc

6 M 2018 07056 23/10/2018 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

MR. & MRS. STRONG

7 M 2018 07057 23/10/2018 MATEI MIRCEA LUCESCU BERE GRIVIŢA

8 M 2018 07058 23/10/2018 S.C. VT TUDO SRL TUDO

9 M 2018 07059 23/10/2018 SC PEJTRAVEL SRL PEJtravel

10 M 2018 07060 23/10/2018 TRAIAN SORIN HUCIU CR CASIAN'S RESIDENCE BY
CASIAN DEVELOPMENT &
REAL ESTATE*SIBIU

11 M 2018 07061 23/10/2018 SC " SILGUARD ENA " SRL SILGUARD ENE

12 M 2018 07062 23/10/2018 COMPLET AGRIA SERV SRL COMPLET AGRIA SERV

13 M 2018 07063 23/10/2018 BROTACEL SRL Planteea SĂNĂTATEA ESTE ÎN
NATURA TA

14 M 2018 07064 23/10/2018 LAROME DU CAFE SRL L 'arôme du café Est. 2018

15 M 2018 07065 23/10/2018 AURELIAN-DANIEL APOSTOL
MICHELE BRESSAN

R.M.A ROMANIAN MILITARY
ARCHEOLOGY 2015

16 M 2018 07066 23/10/2018 FERUCCIO COM SRL F Feruccio

17 M 2018 07067 23/10/2018 BENE LASZLO Zamir

18 M 2018 07068 23/10/2018 RESTAURANT LA PAPILE
S.R.L.

LA PAPILE LP

19 M 2018 07069 23/10/2018 ELENA ROXANA TARSITU RORO kindergarten

20 M 2018 07070 23/10/2018 Stefan-Bogdan Iliescu Gazeta Nationala

21 M 2018 07071 23/10/2018 DINCA GUARD SECURITY SRL DINCA GUARD SECURITY SRL

22 M 2018 07072 23/10/2018 DUCU MOŞU LA NOSTRA CUCINA

23 M 2018 07073 23/10/2018 ANDREEA MOLDOVAN LOVE YOU CHOUX



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/10/2018

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 07075 23/10/2018 SC ETNO FOLCLOR MEDIA

SRL
CU VĂRU' ÎNAINTE

25 M 2018 07076 23/10/2018 SC ETNO FOLCLOR MEDIA
SRL

ETNO TOP

26 M 2018 07077 23/10/2018 ZIYAT ALTINCI SEASON FRESH

27 M 2018 07078 23/10/2018 ALTUNCI AHMED DAVID NISH MAN

28 M 2018 07079 23/10/2018 ALI FUAD SAID AQUA AIR FRESH

29 M 2018 07080 23/10/2018 GEORGE-MARIUS BUCATARU MEDICINE, ENTERTAINMENT
& NETWORKING ESTI DIN UMF
DACA...SINCE 2013

30 M 2018 07081 23/10/2018 GAD MAGAZINE S.R.L. RM HOTEL & RESTAURANT
REVE MARIAGE

31 M 2018 07082 23/10/2018 SC JULIEN STILE SRL PARDON BREWERY PURE
HANDCRAFTED QUALITY

32 M 2018 07083 23/10/2018 BIAVATI XPERIENCE SRL KaGaYa BEACH

33 M 2018 07084 23/10/2018 SC SERVAL SOLUTIONS SRL DACICA

34 M 2018 07085 23/10/2018 BIAVATI XPERIENCE SRL P PALACIO EVENTS

35 M 2018 07086 23/10/2018 SOPHIE MARTINELLI CACTUS GARDEN

36 M 2018 07087 23/10/2018 REZAN ABDO Surya

37 M 2018 07088 23/10/2018 SENS MUSIC PRODUCTION
SRL

NEMURELE
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(210) M 2018 06923
(151) 23/10/2018
(732) DOREL-IOAN LAZAR, STR.

TARNAVELOR NR. 14, JUDEȚUL
ARAD, LOC. CURTICI, 315200,
ARAD, ROMANIA
LAURA AVRAM, STR. DEZNA NR.
20, BL. X16, ET. 1, AP. 6, JUDEȚUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)
VATRA ARADEANA

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

41. Educație, furnizare de instruire, divertisment,
activități sportive si culturale. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 07052
(151) 23/10/2018
(732) Asociatia pentru Spatiul Media

Transilvan, STRADA: SAT
SALARD, NUMAR: 727, JUDET:
BIHOR, SALARD, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FrissFM minden
zene neked szól!

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:
9. Radiouri, muzică digitală care poate fi
descărcată de pe internet, muzică digitală
descarcabilă de pe site-uri de internet cu MP3-
uri, muzică digitală descarcabilă dintr-o bază de
date de calculator sau de pe internet.
35. Publicitate radiofonică, producție de reclame
radio, publicitate radio și de televiziune,
producție de clipuri publicitare pentru radio,

productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, producție
și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenție de publicitate la radio și la televizor,
marketing pe Internet, publicitate pentru terți pe
internet, închirieri de spațiu publicitar pe Internet,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
difuzarea publicității pe Internet pentru terți,
servicii de informații comerciale, prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, compilare de reclame pentru pagini
web pe Internet, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin internet, publicitate
prin intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin Internet, furnizare de informații despre
produse de larg consum prin Internet, închiriere
de spațiu publicitar pe internet pentru anunțuri
de angajare, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de Internet,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet.
38. Radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de radiodifuziune, servicii de
informare prin radio, difuzare de programe prin
radio, difuzarea la radio și televiziune, transfer
de date prin radio, transfer de informații prin
radio, transmisie de informații prin radio, servicii
de comunicații prin radiofrecvență, furnizare
de informații despre radiodifuziune, servicii de
informare privind radiodifuziunea, difuzare de
informații financiare prin radio, servicii de
comunicații radiofonice, telefonice, telegrafice,
radiodifuziune de filme cinematografice pe
internet, difuzare de programe radio și de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune și radio prin rețele de cablu sau
fără fir, difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală și prin cablu, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio și televiziune
prin satelit, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune cu plată, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio și
televiziune, inclusiv prin rețele de cablu, furnizare
de informații cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, transmisie
TV prin internet, furnizarea de chartroom pe
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internet, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de programe prin internet, transmitere
de conținuturi multimedia pe internet, transmitere
de date audio pe internet, transmitere digitală
de date pe internet, furnizare de linii de
chat pe internet, radiodifuziune de programe
de televiziune pe internet, transmisie continuă
(streaming) de materiale audio pe Internet,
transmisie continuă (streaming) de material
video pe internet, difuzare de programe video
și audio prin internet, transmitere pe internet de
conținut creat de utilizatori, furnizarea accesului
la spații de chat pe internet, difuzare de material
audio și video pe internet, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului la paginile web cu muzică digitală de
pe Internet, furnizarea accesului la site-uri web
de muzică digitală pe Internet, transmisii audio,
video și multimedia prin Internet și alte rețele de
comunicații, furnizarea accesului la site-uri web
cu muzică în format mp3 pe Internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, schimb
electronic de mesaje prin linii de chat, spații
de chat și forumuri pe internet, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații.
41. Divertisment radiofonic, producția de
emisiuni radiofonice, montaj de programe
radiofonice, prezentare de programe de radio,
divertisment de radio și televiziune, producții de
film, televiziune și radio, producție de efecte
speciale pentru radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, închirierea de posturi de
radio și televiziune, planificarea programelor de
radio și de televiziune, producție și prezentare
de programe de radio, servicii de educație
furnizate prin intermediul radioului, pregătire de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
servicii de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, divertisment pe internet,
publicare de reviste pe internet, realizarea de
concursuri pe internet, organizare de concursuri
pe internet, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, publicare de reviste
în format electronic pe internet, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare pe internet a unui ziar pentru clienți,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,

furnizare de muzică în format digital de pe
internet, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, publicare electronică
de texte și materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, pe internet, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printr-
un site internet, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri web
de internet cu muzică în format MP3, furnizare
de jocuri interactive pe calculator cu jucători
multipli, prin internet și rețele de comunicații
electronice, furnizare de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) pentru site-uri web MP3
de pe internet, furnizare de informații on-line în
domeniul divertismentului, dintr-o bază de date
informatică de pe internet, informaț ii în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web de pe internet cu muzică în format
MP3, furnizare de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe site-uri web cu muzică în
format MP3 de pe internet.

───────
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(210) M 2018 07053
(151) 23/10/2018
(732) S.C. VIEW FROM ABOVE

S.R.L., STR. PCITOR GEORGE
DEMETRESCU MIREA NR. 11,
CAMERA 23, ET. 1, SECTOR
1, 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)

SOHO UNIRII

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.13.25;
07.03.02

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07054
(151) 23/10/2018
(732) S.C. XITIA POINT S.R.L., STR.

CALEA BUCURESTI NR. 109, BL.
R10, SC. 1, AP. 25, JUDEŢ DOLJ,
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

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.02

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

───────

(210) M 2018 07055
(151) 23/10/2018
(732) S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.,

STR. ARISTIDE PASCAL NR.
28-30, SECTOR 3, 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)

Germina Vigoare din
pământ românesc

(531) Clasificare Viena: 01.15.17; 01.03.02;
27.05.01; 27.05.02; 26.01.13; 29.01.13

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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 07056
(151) 23/10/2018
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

STR. MOARA DE FOC NR. 35,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, 700520, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MR. & MRS. STRONG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 02.09.14; 02.09.18

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz medical, plasturi,
materiale pentru pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi.

───────
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(210) M 2018 07057
(151) 23/10/2018
(732) MATEI MIRCEA LUCESCU, STR.

CLUCERULUI NR. 62A, ET.1, AP. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011367,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BERE GRIVIŢA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.01.18

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

32. Bere.
───────

(210) M 2018 07058
(151) 23/10/2018
(732) S.C. VT TUDO SRL, STR.

PESTALOZZI, JUDEŢ TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TUDO

(531) Clasificare Viena: 16.01.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 07059
(151) 23/10/2018
(732) SC PEJTRAVEL SRL, JUDEȚUL

TIMIȘ, COMUNA JEBEL, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

PEJtravel

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25; 26.11.25

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

39. Transport, ambalare și depozitare marfuri,
organizare de călătorii.
41. Efectuarea de excursii cu ghid.

───────

(210) M 2018 07060
(151) 23/10/2018
(732) TRAIAN SORIN HUCIU, STR.

CROITORILOR NR. 3, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, 550194, SIBIU,
ROMANIA

(540)

CR CASIAN'S RESIDENCE
BY CASIAN DEVELOPMENT

& REAL ESTATE*SIBIU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.23
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 07061
(151) 23/10/2018
(732) SC " SILGUARD ENA " SRL,

COMUNA GIROV, STR. INV.
GHEORGHE POPOVICI, NR.
99, JUDEȚUL NEAMȚ, SAT
TIRTURESTI, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

SILGUARD ENE

(531) Clasificare Viena: 24.01.03; 24.01.13;
24.17.21; 24.17.25; 26.11.03; 26.11.05;
29.01.14

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

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

39. Transport valori, organizarea de călătorii,
ambalarea și depozitarea bunurilor.
41. Educație, instruirea afenților de pază,
activități sportive și culturale pentru dezvoltarea
facultăților mintale ale agenților de pază,
divertisment.

45. Servicii personale și sociale oferite de
către terți, destinate să satisfacă nevoile
individuale, servicii de siguranță pentru protecția
proprietății și persoanelor, servicii oferite cu
ocazia evenimentelor sociale cum ar fi servicii
de escortă, consultanță în domeniul pazei,
escortarea călătorilor și a bunurilor (pază).

───────

(210) M 2018 07062
(151) 23/10/2018
(732) COMPLET AGRIA SERV SRL,

COMUNA SĂCĂLAZ NR. 492/A,
JUDEȚUL TIMIȘ, SAT SĂCĂLAZ,
307370, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

COMPLET AGRIA SERV

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
05.03.11; 05.03.20; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale,
malț. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalare și depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii. (Solicităm
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protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 07063
(151) 23/10/2018
(732) BROTACEL SRL, B-DUL IULIU

MANIU, NR. 187, PARTER,
SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Planteea SĂNĂTATEA
ESTE ÎN NATURA TA

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.25; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 355C), verde deschis
(Pantone 344C)

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinșilor și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.

───────

(210) M 2018 07064
(151) 23/10/2018
(732) LAROME DU CAFE SRL, B-

DUL EROILOR NR. 13, BL. C5C,
ET. 5, AP. 20, JUDEȚUL CLUJ,
TÂRGOVISTE, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

L 'arôme du café Est. 2018

(531) Clasificare Viena: 11.03.04; 26.01.04;
26.11.05; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.25;
29.01.13

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

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)
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 07065
(151) 23/10/2018
(732) AURELIAN-DANIEL APOSTOL,

ALE. MIMOZEI NR. 14, BL. 63,
SC. B, AP. 9, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA
MICHELE BRESSAN, ȘOS.
ȘTEFAN CEL MARE NR. 12,
BL. 18, SC. A, ET. 7, AP. 28,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

R.M.A ROMANIAN MILITARY
ARCHEOLOGY 2015

(531) Clasificare Viena: 24.01.03; 23.01.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.25; 09.01.10

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

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 07066
(151) 23/10/2018
(732) FERUCCIO COM SRL, COMUNA

BARCANESTI NR. 178, JUDEȚUL
PRAHOVA, SAT TATARANI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

F Feruccio

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.13;
24.09.25; 25.01.05; 25.01.25; 27.05.02;
27.05.21; 27.05.25

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 07067
(151) 23/10/2018
(732) BENE LASZLO, STR. HOREA NR.

15A, JUD. CLUJ, CAMPIA TURZII,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Zamir

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.18; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
274 C)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07068
(151) 23/10/2018
(732) RESTAURANT LA PAPILE

S.R.L., STR. PRELUNGIREA
GHENCEA NR. 84, CAMERA 3,
ETAJ 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

LA PAPILE LP

(531) Clasificare Viena: 26.04.07; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, servicii de catering, servicii oferite de
baruri, cafenele, snackbar-uri.

───────
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(210) M 2018 07069
(151) 23/10/2018
(732) ELENA ROXANA TARSITU, STR.

VICINA NR.3, BL.33, SC.2, ET.7,
AP.100, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

RORO kindergarten

(531) Clasificare Viena: 02.07.10; 21.01.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11

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

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

───────

(210) M 2018 07070
(151) 23/10/2018
(732) Stefan-Bogdan Iliescu, ALEEA

ADRIAN CARSTEA NR. 1,
BL. 30B, SC.1, ET.5, AP.32,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031838,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Gazeta Nationala

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 07071
(151) 23/10/2018
(732) DINCA GUARD SECURITY

SRL, STR. VULTUREŞTI NR.
17, SPAŢIUL 4, JUD. OLT, SAT
VULTURESTI, OLT, ROMANIA

(540)

DINCA GUARD
SECURITY SRL

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 01.01.05;
03.07.02; 27.05.01; 27.05.24

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii, lucrări
de instalaţii electrice, instalare şi reparare
dispozitive de alarmă în caz de furt,
incendiu, instalare şi reparare camere video de
supraveghere.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale, servicii de pază şi protecţie.

───────
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(210) M 2018 07072
(151) 23/10/2018
(732) DUCU MOŞU, STR. SLT. DIMA

CRISTESCU NR. 3B, ET. 6, APT.
47, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LA NOSTRA CUCINA

(531) Clasificare Viena: 08.05.01; 08.05.02;
11.01.10; 11.01.25; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri, alb, galben-
auriu, roşu

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07073
(151) 23/10/2018
(732) ANDREEA MOLDOVAN, STR.

AVRIG NR. 63, BL. E 2, AP.
211, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LOVE YOU CHOUX

(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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07075
(151) 23/10/2018
(732) SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL ,

ŞOS. DUDEŞTI-PANTELIMON NR.
1-3, ET. 1, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CU VĂRU' ÎNAINTE

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 07076
(151) 23/10/2018
(732) SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL ,

ŞOS. DUDEŞTI-PANTELIMON NR.
1-3, ET. 1, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ETNO TOP

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42.  Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2018 07077
(151) 23/10/2018
(732) ZIYAT ALTINCI, STR. ZIDURI

INTRE VII NR. 19, BL. B, AP.
B22, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SEASON FRESH

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri nemedicinale,
articole de parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale
pentru păr, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare (de uz
medical) pentru oameni şi animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 07078
(151) 23/10/2018
(732) ALTUNCI AHMED DAVID, SOS.

MIHAI BRAVU NR. 219, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NISH MAN

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri nemedicinale,
articole de parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale
pentru păr, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 07079
(151) 23/10/2018
(732) ALI FUAD SAID, ŞOS.

COLENTINA NR. 18, BL. 9A, AP.
44, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AQUA AIR FRESH

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive: săpunuri parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi şi materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
ierbicide.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 07080
(151) 23/10/2018
(732) GEORGE-MARIUS BUCATARU,

COMUNA NAENI, JUDEȚUL
BUZĂU, SAT PROSCA, BUZĂU,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MEDICINE, ENTERTAINMENT
& NETWORKING ESTI DIN
UMF DACA...SINCE 2013

(531) Clasificare Viena: 27.01.06; 27.05.17;
27.07.17; 02.01.01; 02.01.15; 02.01.16;
02.01.23; 19.13.22; 19.13.25; 24.17.02;
26.11.13; 26.01.04; 25.01.05

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
și reclamă, servicii de publicitate, servicii
de publicitate digitala, furnizare de informații
statistice privind aspectele medicale, închiriere
de spațiu publicitar pe siteuri web, furnizare de
informații de afaceri comerciale prin intermediul
unui site, furnizare de informații de marketing
prin site-uri web.
36. Colectare (strângere) de fonduri în scop de
binefacere, sponsorizare financiară, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, strângere
de fonduri caritabile și sponsorizare financiară,
sponsorizare și protecție financiară, organizare
de activități de colectare de fonduri pentru
susținerea cercetării medicale și a procedurilor
pentru cei aflați în dificultate.

───────

(210) M 2018 07081
(151) 23/10/2018
(732) GAD MAGAZINE S.R.L., STR.

PRELUNGIREA GHENCEA NR.
45, BL.B8, CORP A, ET.2, AP.15,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

RM HOTEL & RESTAURANT
REVE MARIAGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 27.05.25

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

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

───────
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(210) M 2018 07082
(151) 23/10/2018
(732) SC JULIEN STILE SRL, STR.

NEGRU VODĂ NR. 164 BIS,
JUDEŢUL ARGEŞ, CÂMPULUNG,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

PARDON BREWERY PURE
HANDCRAFTED QUALITY

(531) Clasificare Viena: 19.01.01; 19.01.25;
26.11.08; 27.01.12; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de restaurant, cafenele, baruri și
bistrouri, servicii de cazare temporară, servicii
de alimentație publică, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii oferite de
berărie, servicii de catering.

───────

(210) M 2018 07083
(151) 23/10/2018
(732) BIAVATI XPERIENCE SRL, STR.

CALEA ZIMANDULUI , DN79, KM
4+520, JUDEȚUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

KaGaYa BEACH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.11.03; 26.11.12; 26.02.03; 26.02.07

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

41. Divertisment, servicii de divertisment,
educație, divertisment și sport, organizarea
concursurilor de divertisment, organizare de
activități de divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, organizare de spectacole de
divertisment, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizare de evenimente și concursuri
sportive, servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii de
animație și efecte speciale pentru filme și
video, organizare de divertisment pentru nunți,
servicii oferite de disc-jockeys pentru petreceri
și evenimente speciale, consultanță în materie
de planificare de evenimente speciale cu scop
cultural sau educativ, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări
la restaurant, servicii oferite de restaurante
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specializate în preparate la grătar, servicii oferite
de restaurant cu servire la pachet, servicii
oferite de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
alimentelor, servire de alimente și băuturi, servicii
de preparare a alimentelor, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de restaurante
pentru aprovizionarea alimentelor, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, închiriere
de săli pentru evenimente sociale (cazare
temporară), furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale (cazare temporară), servicii
oferite de baruri, sevicii oferite de baruri
care servesc bere, servicii oferite de snack-
baruri, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering pentru centre de conferințe, servicii de
catering pentru centre rezidențiale cu asistență
medicală, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii hoteliere, servicii de cazare hotelieră,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare
de mese la hoteluri (alimentație publică), servicii
de hoteluri și moteluri, servicii hoteliere în stațiuni
turistice, servicii oferite de moteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni pentru cazare
turistică și de vacanță, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2018 07084
(151) 23/10/2018
(732) SC SERVAL SOLUTIONS SRL,

BD. PREFECT GAVRIL TUDORAŞ
NR. 15, BL. B3, SC. B, ET. 3,
AP. 13, JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

DACICA

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.04;
02.01.22; 02.01.23; 09.01.10; 27.05.01

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

───────
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(210) M 2018 07085
(151) 23/10/2018
(732) BIAVATI XPERIENCE SRL, STR.

CALEA ZIMANDULUI , DN79, KM
4+520, JUDEȚUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

P PALACIO EVENTS

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 25.01.25;
27.05.01; 27.05.21; 24.09.05; 24.09.11;
24.09.13

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

41. Divertisment, servicii de divertisment,
educație, divertisment și sport, organizarea
concursurilor de divertisment, organizare de
activități de divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, organizare de spectacole de
divertisment, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizare de evenimente și concursuri
sportive, servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii de
animație și efecte speciale pentru filme și
video, organizare de divertisment pentru nunți,
servicii oferite de disc-jockeys pentru petreceri
și evenimente speciale, consultanță în materie
de planificare de evenimente speciale cu scop
cultural sau educativ, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii oferite de restaurante pentru

turiști, servicii de rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii oferite de restaurant cu servire
la pachet, servicii oferite de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, prepararea alimentelor,
servire de alimente și băuturi, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de restaurante
pentru aprovizionarea alimentelor, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, închiriere
de săli pentru evenimente sociale (cazare
temporară), furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale (cazare temporară), servicii
oferite de baruri, sevicii oferite de baruri
care servesc bere, sevicii oferite de snack-
baruri, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering pentru centre de conferințe, servicii de
catering pentru centre rezidențiale cu asistență
medicală, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii hoteliere, servicii de cazare hotelieră,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare
de mese la hoteluri, servicii de hoteluri și
moteluri, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de moteluri, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni pentru cazare turistică și de
vacanță.

───────

(210) M 2018 07086
(151) 23/10/2018
(732) SOPHIE MARTINELLI, 19 RUE

JEAN JAURÉS,, ROMAINVILLE,
93230, FRANȚA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CACTUS GARDEN
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice, produse pentru
bronzare (cosmetice), uleiuri eterice, săpunuri,
săpunuri parfumate, deodorante de uz personal,
geluri de duș, geluri de baie, săruri de
baie parfumate, șampoane, loțiuni și lapte de
corp parfumate, creme pentru corp parfumate,
parfumuri, produse de parfumerie, apă de
parfum, apă de toaletă, apă de colonie,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate pentru parfumarea camerei,
baze pentru parfumuri de flori, săculețe pentru
parfumarea lenjeriei.

───────

(210) M 2018 07087
(151) 23/10/2018
(732) REZAN ABDO, STR. CIMPOIULUI

NR. 14, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
062235, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Surya

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

41. Servicii educative, de divertisment, de
petrecere a timpului liber, de meditație, de
dezvoltare spirituală, fizică și psihică, specifice
centrelor, cluburilor și școlilor de yoga, servicii
educative și de instruire în yoga, cursuri de
instruire, de formare profesională și cursuri de
yoga, cursuri, antrenament, training și instruire
în domeniul dezvoltării spirituale și spiritualității,
servicii de antrenamente fizice și programe
personalizate, individuale sau pentru grup,
organizare de evenimente educative, seminarii,
concursuri, gale, demonstrații, spectacole
sportive și de yoga, organizare de activități și
evenimente recreative personale sau de grup,
tururi ghidate și excursii în scop de divertisment
și în legătură cu yoga, meditație și spiritualitate
în general, dezvoltarea, crearea și furnizarea
de materiale educaționale pentru alții, și anume:
texte, cărți, reviste, DVD-uri, casete video,
audiotape și materiale tipărite, producția de
emisiuni de televiziune și radio.

───────

(210) M 2018 07088
(151) 23/10/2018
(732) SENS MUSIC PRODUCTION

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 1,
CAMERA 1, COMUNA CIUREA,
JUD. IAȘI, SAT LUNCA CETĂȚUII,
IAȘI, ROMANIA

(540)
NEMURELE

(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, malț.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────


