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Cereri Mărci publicate în 02/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06671 26/10/2018 RCS & RDS S.A DIGI UHD

2 M 2018 06672 26/10/2018 RCS & RDS S.A DIGI 4K

3 M 2018 07008 26/10/2018 EUGEN DAN ALEXA CASA MIORIȚA

4 M 2018 07153 26/10/2018 CLUB NET STAR SRL La povesti

5 M 2018 07154 26/10/2018 S.C. CORPORATE
INTELLIGENCE AGENCY S.R.L.

CORPORATE INTELLIGENCE
AGENCY FORTES FORTUNA
ADIUVAT

6 M 2018 07155 26/10/2018 CORNEL CODREANU HEROES OF THE WOOD

7 M 2018 07156 26/10/2018 ALEXANDROVICI IONUŢ-
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

eDON

8 M 2018 07157 26/10/2018 ALEXANDROVICI IONUŢ-
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

PROCRAFT

9 M 2018 07158 26/10/2018 ALEXANDROVICI IONUŢ-
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
S.C. LOCASIGA S.R.L.

STROMO

10 M 2018 07159 26/10/2018 ALEXANDROVICI IONUŢ-
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
S.C. LOCASIGA S.R.L.

NOWA

11 M 2018 07160 26/10/2018 GHERGHE BOGDAN NICOLAE AUTO CLINIC

12 M 2018 07161 26/10/2018 MARIA-MIRABELA CISMARU MIRA

13 M 2018 07162 26/10/2018 S.C. NICO STIL S.R.L. JARDIN BLANC

14 M 2018 07163 26/10/2018 SC SEP MOBILE SRL SEP mobile MAKE IT
PERSONAL

15 M 2018 07164 26/10/2018 Asociația Active Watch FreeEx

16 M 2018 07165 26/10/2018 ASOCIATIA GRUPUL DE
ACTIUNE LOCALA COLINELE
RECAS

GAL COLINELE RECAS

17 M 2018 07166 26/10/2018 Asociația ActiveWatch ActiveWatch

18 M 2018 07167 26/10/2018 MIHAELA VENORIA PROICEA VENORIA MEDICAL CENTER

19 M 2018 07168 26/10/2018 ASOCIATIA GRUPUL DE
ACTIUNE LOCALA COLINELE
RECAS

20 M 2018 07169 26/10/2018 AMI Quality Systems SRL wakey wakey! cafe
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2018 07170 26/10/2018 SC CENTRU DE AGREMENT

ECVESTRU SRL
CLUB ECVESTRU
TRANSILVANIA RIDING
RESORT

22 M 2018 07171 26/10/2018 SC ALTEX ROMANIA SRL BLEC FRAIDEI ALTEX

23 M 2018 07172 26/10/2018 ASOCIATIA GRUPUL DE
ACTIUNE LOCALA COLINELE
RECAS

PRODUS IN BANAT

24 M 2018 07173 26/10/2018 SC SOFTNEWS NET SRL autoevolution

25 M 2018 07175 26/10/2018 CLAN OF CREATOR S.R.L. CLAN BE A PART OF IT !

26 M 2018 07176 26/10/2018 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

TVR 3

27 M 2018 07177 26/10/2018 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

TVR TÎRGU-MUREȘ

28 M 2018 07178 26/10/2018 AUTO IMPEX PRIMA SRL prima market

29 M 2018 07179 26/10/2018 AUTO IMPEX PRIMA SRL VICTORIEI boutique

30 M 2018 07180 26/10/2018 ORCHESTRA SIMFONICA
MAREA NEAGRA SRL

OSMN ORCHESTRA
SIMFONICĂ MAREA NEAGRĂ
S. Pascale

31 M 2018 07181 26/10/2018 AUTO IMPEX PRIMA SRL Vilegiatura PRIVATE
GUESTHOUSES

32 M 2018 07182 26/10/2018 TRANSILVANIA SMART PHONE
SRL

HTphone

33 M 2018 07183 26/10/2018 SC LOTUS CENTER SA LOTUS RETAIL PARK

34 M 2018 07184 26/10/2018 CRISTINA-ANCUTA SARB AIQU

35 M 2018 07186 27/10/2018 MIHAI OLTEANU The Green Spot Wedding Barn

36 M 2018 07187 27/10/2018 S.C. GOLD GLASS S.R.L. Techno Glass

37 M 2018 07188 28/10/2018 POZITRONIC WEB SRL Tesla Balls
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(210) M 2018 06671
(151) 26/10/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DIGI UHD

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06672
(151) 26/10/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DIGI 4K

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 07008
(151) 26/10/2018
(732) EUGEN DAN ALEXA, STR. N.

FILIMON NR. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CASA MIORIȚA

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.10;
26.01.16; 26.04.03; 26.11.03; 26.11.11;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.25; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 07153
(151) 26/10/2018
(732) CLUB NET STAR SRL, STR.

SERPELEA NR. 6, JUD.
CPNSTAN'A, MURFATLAR,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
La povesti

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07154
(151) 26/10/2018
(732) S.C. CORPORATE INTELLIGENCE

AGENCY S.R.L., ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 107-119, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CORPORATE INTELLIGENCE
AGENCY FORTES

FORTUNA ADIUVAT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.03; 24.01.12; 04.03.01; 24.03.13;
26.01.21; 14.05.03; 23.01.01

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2018 07155
(151) 26/10/2018
(732) CORNEL CODREANU, BV. TAKE

IOANE NR. 69, AP. 1, PARTER,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
HEROES OF THE WOOD

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

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

───────

(210) M 2018 07156
(151) 26/10/2018
(732) ALEXANDROVICI IONUŢ-

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. FĂGĂRAŞULUI NR. 364,
JUD. SUCEAVA, COMUNA
SCHEIA, SAT SFANTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

eDON

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.05; 26.02.07; 01.07.12

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

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
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terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (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 07157
(151) 26/10/2018
(732) ALEXANDROVICI IONUŢ-

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. FĂGĂRAŞULUI NR. 364,
JUD. SUCEAVA, COMUNA
SCHEIA, SAT SFANTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

PROCRAFT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.04.18; 25.01.19

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele

acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare
automate (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (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 07158
(151) 26/10/2018
(732) ALEXANDROVICI IONUŢ-

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. FĂGĂRAŞULUI NR. 364,
JUD. SUCEAVA, COMUNA
SCHEIA, SAT SFANTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA
S.C. LOCASIGA S.R.L., STR.
VASILE CONTA NR. 7-9, CAMERA
1, SC. E, ET. 1, AP. 156, 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)

STROMO

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.14

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (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 07159
(151) 26/10/2018
(732) ALEXANDROVICI IONUŢ-

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. FĂGĂRAŞULUI NR. 364,
JUD. SUCEAVA, COMUNA
SCHEIA, SAT SFANTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA
S.C. LOCASIGA S.R.L., STR.
VASILE CONTA NR. 7-9, CAMERA
1, SC. E, ET. 1, AP. 156, 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)

NOWA

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.01

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (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).

───────
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(210) M 2018 07160
(151) 26/10/2018
(732) GHERGHE BOGDAN NICOLAE,

STR. CARBUNILOR NR. 14, AP.
1, JUDEŢ 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)

AUTO CLINIC

(531) Clasificare Viena: 24.13.14; 26.04.18;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
pentru automobile (exceptând transportul lor),
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod, prin showroom,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, prezentare de
servicii, pregatire şi prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, organizare,
coordonare şi planificare târguri şi expoziţii
cu caracter publicitar şi comercial, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizare de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate online,
promoţii, informaţii comerciale, publicitate în
aer liber, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, managementul afacerilor, informaţii şi

consiliere comercială pentru clienţi (consiliere
clienţi), analiză preţului, evaluări ale afacerilor,
recrutarea personalului, funcţii administrative.
37. Servicii de service pentru repararea
şi întreţinerea autovehiculelor, servicii de
tinichigerie (reparare), întreţinere, service şi
reparare de motoare şi electromotoare,
informaţii legate de reparaţii, consultanţă
cu privire la repararea de vehicule,
reparare de piese de motoare, montare
(instalare) de piese pentru autovehicule,
curăţarea autovehiculelor, lubrifierea vehiculelor,
mentenanţa şi repararea autovehiculelor,
vopsire de interior şi exterior autovehicule,
servicii de instalare, servicii de lăcuire a
autovehiculelor, reconstruirea motoarelor uzate
sau parţial distruse, reşaparea pneurilor
şi anvelopelor, vulcanizarea anvelopelor
(reparaţie), tapisare, reparaţii de tapiserie,
emailare, recondiţionarea ambreiajelor, reparare
de axe pentru vehicule, înlocuirea şevilor de
eşapamente (reparaţii), reparare de filtre pentru
maşini, electromotoare şi motoare, instalare
de mecanisme de transmisie, reparare de
sisteme de suspensie pentru vehicule, reglajul
şi revizia motoarelor, servicii de gresaj de
motoare, recondiţionarea motoarelor de vehicul,
revizie generala a motoarelor, reparare piese
de motoare, reparare de sisteme de frânare
pentru vehicule, staţii de service pentru vehicule
(realimentare şi mentenanţă), construcţie şi
montare de standuri de prezentare, de scene şi
de cabine.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de piese
auto, închirieri de autovehicule, servicii de
limuzine (trasport), servicii de tractare, servicii de
asistenţă în caz de defectare a vehiculelor.
40. Tuning pentru motoare şi electromotoare de
autovehicule.
42. Proiectare de software de calculator pentru
servicii de service şi consultanţă cu privire la
repararea şi întreţinerea vehiculelor, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
consultanţă cu privire la repararea şi întreţinerea
de vehicule, inspecţia tehnică a automobilelor
terestre (verificarea stării tehnice pentru
circulaţia pe drumurile publice), dezvoltarea de
programe şi de software de calculator, furnizarea
de informaţii despre proiectarea şi dezvoltarea
de software, de sisteme şi reţele de calculatoare,
dezvoltarea de soluţii de aplicaţii software de
calculator, crearea şi întreţinerea de site-uri web
pentru telefoane inteligente şi tablete, control de
calitate şi testare, testare de programe, software
şi hardware de calculator, testare de semnale
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de telecomunicaţii, servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web, servicii pentru
dezvoltarea de metode de testare, dezvoltarea
şi elaborarea de programe de calculator pentru
procesarea datelor, administrare de servere,
servicii de administrare de site-uri web şi hosting
online pentru terţi, furnizare de baze de date în
domeniul tehnologiei informaţiei, calculatoarelor
şi sistemelor informatice, elaborare de software
de calculator pentru terţi, 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.

───────

(210) M 2018 07161
(151) 26/10/2018
(732) MARIA-MIRABELA CISMARU,

STR. TERMOCENTRALEI NR.
21, BL. S6, SC. 4, ET. 4, AP. 18,
JUD. GORJ, ROVINARI, GORJ,
ROMANIA

(540)
MIRA

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

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

───────

(210) M 2018 07162
(151) 26/10/2018
(732) S.C. NICO STIL S.R.L., STR.

NICOLAE TITULESCU, BL. 2C, SC.
A, AP. 2, JUD. OLT, DRAGANESTI
OLT, OLT, ROMANIA

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

(540)
JARDIN BLANC

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

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

───────

(210) M 2018 07163
(151) 26/10/2018
(732) SC SEP MOBILE SRL, CALEA

FELDIOAREI NR. 2-4, JUDEŢUL
BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT MIHAELA GĂVENEA,
STR. POET PANAIT CERNA NR.
10, BL. M43, SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030994

(540)

SEP mobile MAKE
IT PERSONAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

9. Accesorii GSM, şi anume: huse protecţie
pentru telefoane mobile, huse telefoane mobile
personalizate, folii protecţie display telefon
mobil, boxe portabile cu bluetooth, dispozitive
selfie, acumulatori pentru telefoane mobile,
acumulatori universali externi pentru telefoane
mobile, adaptoare bluetooth, adaptoare
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încărcare telefoane mobile, încărcătoare reţea
telefoane mobile, încărcătoare auto telefoane
mobile, încărcătoare universale baterii telefoane
mobile şi camere foto, cabluri date telefon
mobil, carduri de memorie pentru telefoane
mobile, căşti audio telefon mobil (handsfree),
căşti bluetooth, suporturi auto pentru telefoane
mobile /PDA /GPS, modulatoare FM, accesorii
IT, şi anume: acumulator laptop/notebook,
încărcător reţea şi auto laptop/notebook, folii
protecţie ecran LCD, folii protecţie tastaturi,
cititor carduri de memorie, carduri şi stick-uri de
memorie, mouse, tastatură, lavete şi kit-uri de
curăţare laptop sau ecran LCD.
35. Strângerea la un loc in beneficiul terților a
unor produse diverse (cu excepţia transportului
lor), pentru a permite clienților să le vadă şi să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii pot
fi 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 a emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2018 07164
(151) 26/10/2018
(732) Asociația Active Watch, STR.

ION BIBICESCU NR. 13, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FreeEx

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
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.

───────

(210) M 2018 07165
(151) 26/10/2018
(732) ASOCIATIA GRUPUL DE

ACTIUNE LOCALA COLINELE
RECAS, STRADA: SAT
CERNETEAZ, NUMAR: 100,
JUDET: TIMIS, SAT CERNETEAZ,
GIARMATA, 307211, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR.MARTIR LEONTINA BANCIU
NR 6,SC.A,AP.110,JUD.TIMIŞ,,
TIMIŞOARA, 300024

(540)

(531) Clasificare Viena: 06.07.25; 06.19.07;
06.19.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde
(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.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

GAL COLINELE RECAŞ
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2018 07166
(151) 26/10/2018
(732) Asociația ActiveWatch, STRADA:

ION BIBICESCU, NUMAR:
13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ActiveWatch

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
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 07167
(151) 26/10/2018
(732) MIHAELA VENORIA PROICEA,

STRADA: STR.GHEORGHE
IONESCU SISEŞTI, NUMAR:
128J, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)
VENORIA MEDICAL CENTER

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, terapie fizică,
îngrijire medicală, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni, consultanţă şi servicii de
informaţii referitoare la produse farmaceutice,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare.

───────

(210) M 2018 07168
(151) 26/10/2018
(732) ASOCIATIA GRUPUL DE

ACTIUNE LOCALA COLINELE
RECAS, STRADA: SAT
CERNETEAZ, NUMAR: 100,
JUDET: TIMIS, SAT CERNETEAZ,
GIARMATA, 307211, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR.MARTIR LEONTINA BANCIU
NR 6,SC.A,AP.110,JUD.TIMIŞ,,
TIMIŞOARA, 300024

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.03.04; 05.03.13;
05.07.10; 02.01.16; 02.01.30; 29.01.15

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

(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.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2018 07169
(151) 26/10/2018
(732) AMI Quality Systems SRL, STR.

JIMBOLIA NR. 214, ET. 1, AP.
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

wakey wakey! cafe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr şi înlocuitori
de cafea, preparate din cereale, produse de
brutărie, de patiserie şi cofetărie, ciocolată şi
deserturi, îngheţată, sosuri, condimente, gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucărir de birou, regruparea în
avantajul terţilor a unei varietăţi de produse
( cu excepţia transportului acestora) permiţând
clienţilor să le vadă şi să le cumpere comod,
aceste servicii putând fi furnizate de magazine
de vânzare cu amănuntul, demagazine en-
gros, de distribuitoare automate, prin cataloage
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de comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau a
programelor de televiziune pentru cumpărături.
43. Restaurante şi cazare temporară, servicii de
alimentaţie publică şi catering, servicii oferite de
fast-food-uri, baruri, pub-uri, cafenele şi cluburi.

───────

(210) M 2018 07170
(151) 26/10/2018
(732) SC CENTRU DE AGREMENT

ECVESTRU SRL, DN1
KM301+100, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

CLUB ECVESTRU
TRANSILVANIA

RIDING RESORT

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 02.01.20;
26.11.08

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de educaţie adresate
persoanelor şi de dresaj pentru animale, sub
toate formele, efectuarea de antrenamente,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de spectacole, educaţie fizică, furnizarea de
facilităţi sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de restaurant.

───────

(210) M 2018 07171
(151) 26/10/2018
(732) SC ALTEX ROMANIA SRL,

ŞOS. BUCUREŞTI NORD,
NR.10, CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL
O11, ET.9 ŞI 10, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(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)

BLEC FRAIDEI ALTEX

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14; 26.11.08

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

(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,
preparate cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre),
componente de cuplare şi transmisie a maşinilor,
cu excepţia celor pentru vehicule terestre, unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual,
incubatoare pentru ouă, maşini automate pentru
vânzare.
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9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, mecanisme pentru
aparate cu prelată, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software de calculator,
extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar.
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.
28. Jocuri, jucării, decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun, articole de gimnastică şi sport.
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, oţet, sosuri,
gheaţă, condimente.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2018 07172
(151) 26/10/2018
(732) ASOCIATIA GRUPUL DE

ACTIUNE LOCALA COLINELE
RECAS, SAT CERNETEAZ NR.
100, JUDEȚUL TIMIȘ, COMUNA
GIARMATA, 307211, ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. MARTIR LEONTINA BANCIU
NR. 6, AP. 110, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300024

(540)

PRODUS IN BANAT

(531) Clasificare Viena: 01.03.08; 01.03.17;
03.01.01; 23.01.01; 27.05.01; 27.05.24;
27.05.25; 29.01.15

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

(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.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
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).
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.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2018 07173
(151) 26/10/2018
(732) SC SOFTNEWS NET SRL, ALEEA

SURAIA 4, BL.21B, SC. 1, ET. 7,
AP.46, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032056, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

autoevolution

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicaţii electronice, şi anume buletine
de ştiri, reviste şi cărţi din domeniul
auto, înregistrate pe suporturi de calculator
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
și anume, buletine de știri, reviste și cărți cu
conţinut din domeniul auto.
35. Furnizarea de informații privind produse
destinate consumatorilor, obtinute din indexuri
de căutare şi baze de date cu informații.
41. Servicii de publicaţii electronice, furnizare
de publicaţii online, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi cărţi din domeniul
auto, publicare de cărţi electronice, reviste online
şi jurnale web, publicarea jurnalelor electronice
şi jurnalelor online cu conţinut specific generat
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de utilizatori, furnizarea de informaţii cu privire
la ştiri privind evenimente de actualitate din
domeniul auto, obţinute din indexuri de căutare
cu informaţii şi din baze de date, furnizare de
publicaţii electronice, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi cărţi din domeniul auto.

───────

(210) M 2018 07175
(151) 26/10/2018
(732) CLAN OF CREATOR S.R.L., STR.

DRUMUL DE CENTURA CHITILA
- MOGOȘOAIA NR. 25, JUDEȚUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)

CLAN BE A PART OF IT !

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc pentru acoperirea corpului şi capului,
tricotaje (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte tricotată,
îmbrăcăminte pentru plajă , îmbrăcăminte de
casă, pijamale, îmbrăcăminte de sport, lenjerie
de corp, costume de baie, îmbrăcăminte de baie,
fulare, eşarfe, pelerine, căciuli, mânuşi, berete,
pălării, şosete, colanţi, jambiere, îmbrăcăminte
din piele şi imitaţie de piele, îmbrăcăminte din
blană, îmbrăcăminte elastică, tricouri, paltoane,
pardesie, pantaloni, costume, fuste, rochii,
pulovere, veste, pelerine, sacouri, pantaloni,
cămăşi, halate de baie, costume de baie,
berete, corsete (lenjerie), îmbrăcăminte pentru
gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie de piele ,
îmbrăcăminte din piele, haine, rochii, halate,
curele, jartiere, centuri, mănuşi (îmbrăcăminte),
pălării, articole pentru acoperirea capului,

ciorapi, tricouri (îmbrăcăminte), rochii bluzate,
bluzoane (pulovere), jambiere, egări (pantaloni),
lenjerie de corp, cravate, salopete, pelerine,
jupe, sarafane, batiste de buzunar, eşarfe,
batice, fulare, şaluri, cămăşi, cămăşi cu mânecă
scurtă, fuste, fuste de tenis, băşti, şosete, jackete
matlasate (îmbrăcăminte), costume, pulovere,
chiloţi (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, şorturi pentru baie, toate acestea pentru
femei, bărbaţi şi copii.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, agenţii de
publicitate, publicitate prin poştă, actualizarea
materialelor publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
managementul afacerilor pentru artişti, agenţii
pentru informaţii comerciale, asistenţă de
management comercial şi industrial, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, publicitate prin corespondenţă
directă, distribuirea materialelor publicitare,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, servicii de structurare
în scop publicitar, servicii de consiliere pentru
managementul afacerilor, marketing, cercetare
de marketing, studii de marketing, publicitate
online pe o reţea de computere, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate în aer liber,
producţia de clipuri publicitare, relaţii publice,
publicarea textelor publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea textelor publicitare,
publicitate radio, reclame radio, închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare, distribuirea eşantioanelor, servicii
de telemarketing, publicitate televizată, reclame
televizate, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, organizare
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoționale şi publicitare,
organizare şi coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terţi,
organizare şi coordonare de evenimente
de marketing, promovare a vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoționale, promovare de competiţii şi
evenimente sportive, campanii de marketing,
estimări pentru marketing, consultanţă în
marketing, publicitate şi marketing, marketing
de produse, asistenţă în marketing, marketing
pe Internet, consultanţă în marketing comercial,
analiza tendinţelor de marketing, servicii de
marketing direct, consultanţă profesională în
marketing, servicii de agenţie de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire
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de planuri de marketing, planificare de strategii
de marketing, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de publicitate şi marketing
online, producţie de înregistrări audio în scopuri
de marketing, producţie de înregistrări video
în scopuri de marketing: promovare, publicitate
şi marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate şi de marketing furnizate prin
bloguri, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, furnizare de
consultanţă în marketing în domeniul mediilor
sociale, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing şi publicitare, dezvoltarea şi
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, servicii de publicitate şi de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, promovare
(publicitate) de concerte muzicale, promovare
(publicitate) de concerte, consultanţă privind
promovarea comercială, furnizarea de spaţiu pe
pagini web pentru promovare de produse şi
servicii, intermediere de contracte de publicitate
şi promovare pentru alte persoane, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-şi asocia produsele
şi serviciile cu competiţii sportive, servicii de
promovare, publicitate prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de radio, de televiziune,
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate prin
bannere, publicitate în cinematografe, publicitate
prin corespondenţă, publicitate directă prin
poştă, intermediere de contracte de publicitate
pentru alte persoane, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, organizare şi coordonare de
expoziţii comerciale, organizare de abonamente
la pachete media, organizare de promoţii
prin mijloace audiovizuale, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de prezentări în scopuri publicitare, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, organizarea
de prezentări de modă în scop promoţional,
ordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, promovare vânzării de bunuri
şi servicii pentru terţi prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale, servicii de import-export, servicii
oferite de lanţ de magazine, servicii de
desfacere, adunarea împreună a unor bunuri

oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea unor
vizionări convenabile a acestora de către client,
promovarea bunurilor altora, regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (exceptând
transportul) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, servicii de
aprovizionare pentru terţi, servicii de achiziţie
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi,
licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
materiale publicitare, prezentare de produse prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoţionale, organizarea
de prezentări de modă în scop promoţional,
organizare festivaluri de modă în scop
promoţional, organizare evenimente de modă
în scop promoţional, servicii de model pentru
promoţii publicitare sau de vânzări, publicitate
exterioară, producţia de clipuri publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
tricotaje, tricoturi și haine tricotate, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar
și în legătură cu îmbrăcămintea, punerea
împreună spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse și servicii (exceptând transportul
lor), permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatori de servicii şi producătorii
de bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială
între clienţi, prestatorii de servicii şi producătorii
de bunuri, în special, în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, furnizarea serviciilor
de amuzament, organizarea şi susţinerea
concertelor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
seminariilor, organizarea şi susţinerea
simpozioanelor, organizarea concursurilor
de frumuseţe, rezervarea locurilor pentru
spectacole, organizarea de competiţii (educaţie
sau amuzament), organizarea competiţiilor
sportive, servicii de amuzament, organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale, închirierea de proiectoare şi
accesorii de film, organizarea balurilor,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), planificarea petrecerilor (distracţii),
prezentarea de reprezentaţii, fotografie,
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
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online, producerea de programe de radio şi
televiziune, închirierea aparatelor de înregistrare
video, servicii de înregistrare în studio,
furnizarea articolelor de recreere, închirierea
echipamentului audio, închirierea camerelor
de filmat, închirierea dispozitivelor de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri
de televiziune, închirierea proiectoarelor şi
accesoriilor de film, închierea de decoruri,
închirierea de înregistrări de sunete, producţia
de spectacole, înregistrare video, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
automobilistice, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente pentru divertisment, angajare de
artişti scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare pentru divertisment), consultanță
în materie de planificare de evenimente
speciale, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, organizare şi coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale şi artistice, servicii de divertisment
furnizate în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri şi evenimente speciale, servicii
de rezervare de bilete şi locuri la evenimente
de divertisment, servicii de rezervare de bilete
şi locuri la evenimente sportive, servicii de
rezervare de bilete şi locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete şi
locuri la evenimente recreative şi de petrecere
a timpului liber, servicii de rezervare şi
vânzare de bilete pentru evenimente, servicii de
instruire în materie de marketing în comerţul
cu amănuntul, organizare şi coordonare de
concerte, servicii de rezervare de bilete şi
locuri la concerte muzicale, prezentare de
concerte, consultanţă referitoare la planificare
de petreceri, planificare de conferinţe cu scopuri
educative, planificare de prelegeri în scopuri
educaţionale, planificare de seminare în scopuri
educaţionale, planificare şi coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de recepţii
(divertisment), planificarea de spectacole,
planificarea programelor de radio şi de
televiziune, organizare de divertisment pentru
nunţi, organizare de petreceri, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naştere,
furnizare de spaţii pentru petrecerea timpului
liber şi recreere, organizare şi coordonare
de competiţii, organizare şi coordonare de
baluri, organizare şi coordonare de prelegeri,

organizare şi coordonare de jocuri, organizare şi
coordonare de cursuri, organizare şi coordonare
de activităţi culturale, organizare şi coordonare
de competiţii sportive, realizare, coordonare şi
organizare de conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de congrese, organizare şi
coordonare de activităţi de divertisment,
organizare şi coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de festivaluri,
organizare de gale, organizare de spectacole,
organizare de divertisment muzical, organizarea
de concursuri de frumuseţe, organizare de
concerte de muzică pop, organizare de
serbări în scopuri educative, organizarea de
jocuri cu participarea publicului, organizarea
şi conducerea de workshop-uri, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregătirea,
coordonarea şi organizarea de concerte,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de congrese, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de simpozioane, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregătirea,
coordonarea şi organizarea de conferinţe,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea de
ateliere de lucru (instruire), închiriere de costume
(teatru sau baluri mascate).
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, Servicii IT, Servicii IT în legătură
cu stocarea electronică de date, dezvoltare
software, programare şi implementare, servicii
de integrare de sisteme informatice şi reţele de
calculatoare, furnizarea de informaţii proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, servicii
de design, servicii de creare de site-uri web,
servicii de furnizori de server de aplicaţii
(ASP), furnizarea de informaţii din indexuri
şi baze de date cu funcţie de căutare,
punere la dispoziţie de utilizare ocazională a
unor aplicaţii software nedescărcabile, servicii
de consultanţă în materie de hardware şi
software de calculator, informaţii referitoare la
tehnologie informatică furnizate on-line dintr-o
reţea globală de calculatoare sau pe internet,
creare şi întreţinere de pagini web, furnizarea de
motoare de căutare pentru obţinerea datelor prin
intermediul reţelelor de comunicaţii, gestionarea
motoarelor de căutare, servicii de calculator,
respectiv crearea de comunităţi virtuale pentru
utilizatorii înregistraţi pentru organizarea de
grupuri şi evenimente, servicii informatice,
respectiv găzduirea de facilităţi electronice
pentru terţi pentru organizarea şi coordonarea
de întâlniri, evenimente şi discuţii interactive prin
reţele de comunicaţii, servicii ale unor furnizori
de aplicaţii, și anume găzduire de software
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pentru terţi, furnizarea de servicii de aplicaţii
(ASP) cu software care permite sau facilitează
încărcarea, descărcarea, difuzarea, afişarea,
etichetarea, crearea de bloguri (pagini de
internet de tip jurnal), legătura, punerea la comun
sau furnizarea în alt mod a informaţiilor sau
mediilor electronice prin reţele de comunicare,
servicii în domeniul calculatoarelor sub formă de
pagini web personalizate cu informaţii definite
de utilizatori sau specifice, profiluri personale,
conţinut audio, video, cu imagini fotografice,
text, grafice sau date, servicii informatice, şi
anume, furnizor de servicii de aplicaţii care
oferă software pentru interfeţe de programe a
aplicaţiilor (API), servicii software ca un serviciu
(SAAS), furnizarea unui site web pentru a pune
în legătură vânzătorii cu cumpărătorii, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite punerea în comun de conţinut
multimedia şi de comentarii între utilizatori,
consultanţă în materie de design web, servicii
de analiză a designului de produs, consultanţă
în decoraţiuni interioare, consultanţă pentru
dezvoltarea de produse, creare de pagini web,
creare şi întreţinere de site-uri (pagini web)
pentru terţi, proiectarea de decoraţiuni interioare,
design, creare, găzduire şi întreţinere de site-uri
web pentru terţi, design de accesorii de modă,
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, design
de ambalaje, design de modele, design de
brand, design de produs, design de site-uri web,
design pentru îmbrăcăminte de protecţie, design
pentru magazine, design pentru restaurante,
servicii de design comercial, servicii de design de
produs, servicii de design textil, servicii de design
vestimertar, servicii de grafică digitală.

───────

(210) M 2018 07176
(151) 26/10/2018
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCURESTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TVR 3

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.07.01; 27.07.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 07177
(151) 26/10/2018
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCURESTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TVR TÎRGU-MUREȘ
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.07.23; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, gri

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

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

───────

(210) M 2018 07178
(151) 26/10/2018
(732) AUTO IMPEX PRIMA SRL, CALEA

BUCUREȘTI NR. 74, JUD. ARGEȘ,
TOPOLOVENI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

prima market

(531) Clasificare Viena: 05.03.15; 26.02.01;
26.02.07; 27.05.07; 27.05.12; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 368C), verde închis
(Pantone349C)

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

───────

(210) M 2018 07179
(151) 26/10/2018
(732) AUTO IMPEX PRIMA SRL, CALEA

BUCUREȘTI NR. 74, JUD. ARGEȘ,
TOPOLOVENI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

VICTORIEI boutique

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 368C), negru

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
26/10/2018-28/10/2018

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

───────

(210) M 2018 07180
(151) 26/10/2018
(732) ORCHESTRA SIMFONICA

MAREA NEAGRA SRL, STR.
ECATERINA VARGA NR. 4, ET. 2,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 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)

OSMN ORCHESTRA
SIMFONICĂ MAREA
NEAGRĂ S. Pascale

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.24

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2018 07181
(151) 26/10/2018
(732) AUTO IMPEX PRIMA SRL, CALEA

BUCUREȘTI NR. 74, JUD. ARGEȘ,
TOPOLOVENI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

Vilegiatura PRIVATE
GUESTHOUSES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, roșu închis
(Pantone 1797C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, inclusiv spaţiu de joacă pentru
copii, activităţi recreative şi distractive, servicii
de club (amuzament sau educaţie), servicii
de amuzament, educaţie, organizarea de
spectacole, prezentarea reprezentaţiilor în
direct, planificarea petrecerilor, furnizarea
articolelor de recreere, servicii educaţionale,
închirierea echipamentelor de jocuri,
divertisment în timp real şi servicii de
divertisment muzical, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de cluburi de
sanătate şi pentru petrecerea timpului liber,
furnizare de facilităţi pentru sport, timp liber
şi agrement, intermediere şi supraveghere
de conferinţe, convenţii, expoziţii, seminarii şi
întruniri, furnizarea de publicaţii electronice, care
nu pot fi descărcate, rezervări şi servicii de
înscriere la divertisment, evenimente sportive şi
resurse sportive, toate serviciile susmenţionate
fiind furnizate, oferite şi/sau comandate online pe
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internet sau pe orice alte platforme electronice
interactive.
43. Servicii de cazare temporară, pensiuni,
hotel, servicii de alimentaţie publică, restaurante.

───────

(210) M 2018 07182
(151) 26/10/2018
(732) TRANSILVANIA SMART PHONE

SRL, STR. CALEA MOȚILOR
NR. 110, AP. 4, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

HTphone

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15;
26.04.19

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

9. Huse pentru telefoane.
35. Servicii de comercializare (vânzarea en gros
şi en detail), regruparea în avantajul terţilor de
accesorii pentru telefoane și în special huse
pentru telefoane, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web propriu sau alte site-uri ale
terților ori platforme specializate (cu excepția
transportului), astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv online,
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială şi consultanţă pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
servicii de import-export cu produse de tipul
celor sus-menţionate, servicii oferite de lanţuri
de magazine şi magazine online specializate,
conducerea si administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2018 07183
(151) 26/10/2018
(732) SC LOTUS CENTER SA, STR.

NUFĂRULUI NR. 30, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT SRL, B-DUL DACIA NR.
48, BL. D10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346

(540)

LOTUS RETAIL PARK

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 05.05.20;
05.05.21; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Rubin Red), gri
(Warm Grey 11(

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 07184
(151) 26/10/2018
(732) CRISTINA-ANCUTA SARB, STR.

G-RAL ION DRAGALINA NR. 120,
JUDEŢUL CLUJ, TURDA, CLUJ,
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)

AIQU

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Case de vacanță prefabricate din lemn
comercializate la pachet (construcţii), case
prefabricate (ansambluri) din lemn, construcții
portabile din lemn, construcții din lemn,
componente de construcție din lemn, balustrade
din lemn, finisaje din lemn, elemente de
construcție din lemn, dale din lemn pentru
podele, lemn semiprelucrat, lemn modelat, lemn
pentru construcții, lemn și lemn artificial, scânduri
din lemn pentru pardoseală, rame de lemn
pentru ferestre, profile (profiluri) din lemn,
scânduri (lemn de construcții), şoproane pentru
grădină din lemn, stâlpi din lemn, tocuri de
ferestre din lemn placat cu aluminiu, uși din lemn,
lemn de construcție.
37. Servicii de asamblare de case prefabricate,
construcție de case, construcții de case pe bază
de comandă, lucrări de construcție pentru case
prefabricate.

───────

(210) M 2018 07186
(151) 27/10/2018
(732) MIHAI OLTEANU, STR.

BRANDUSELOR NR. 62, AP.
1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
The Green Spot Wedding Barn
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Planificarea şi organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────

(210) M 2018 07187
(151) 27/10/2018
(732) S.C. GOLD GLASS S.R.L.,

STR. LT. COL. DUMITRU
PAPAZOGLU NR. 60, ET. 1, AP. 10,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031204,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Techno Glass

(531) Clasificare Viena: 11.03.02; 26.02.12;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, cristaluri (sticlărie), vaze
din sticlă, carafe din sticlă, ghivece din sticlă,
căni din sticlă, veselă din sticlă, farfurii din sticlă,
borcane din sticlă, vase din sticlă pentru fructe,
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obiecte decorative (artistice) din sticlă, articole
din sticlă pentru băuturi.

───────

(210) M 2018 07188
(151) 28/10/2018
(732) POZITRONIC WEB SRL, STR.

MAŞINA DE PÂINE NR. 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Tesla Balls

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

28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă.
───────



ERATA 
 

 
 Referitor la depozitul m 2018 07086 din 23.10.2018 si publicat in data 
de 30.10.2018, dintr-o eroare materiala a fost omisa prioritatea invocata. 
 
 Se invoca: prioritatea nr. 4451686 din 07.05.2018, tara: Franta, 
avand starea acceptata. 



Erată  Referitor la depozitul M2018/06465, publicat în data de 08.10.2018, se scoate de la publicare deoarece taxele atasate 
la aceasta cerere au fost utilizate pentru alta procedura. 


