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Cereri Mărci publicate în 03/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06300 26/09/2018 Smart Interior Design SRL Smart Interior Design

2 M 2018 06337 26/09/2018 AMALIA ELENA ANGHEL SKINMED CLINIC Centrul
Dermatoestetic

3 M 2018 06338 26/09/2018 ASOCIAŢIA CULTURALĂ VISUS Mini Parc Romania

4 M 2018 06339 26/09/2018 DINCĂ MARINELA LARISA PFA ZĂVLOG

5 M 2018 06340 26/09/2018 SC LOOP PRODUCTIONS SRL NUMA NUMA

6 M 2018 06341 26/09/2018 OPERA COMICĂ PENTRU
COPII

Concursul Internaţional de Pian
Mihaela Ursuleasa

7 M 2018 06342 26/09/2018 SC MALINCO PRODEX SRL MALINCO MATERIALE DE
CONSTRUCTII

8 M 2018 06343 26/09/2018 S.C. ART DECOR S.R.L. ART DECOR

9 M 2018 06344 26/09/2018 PETRE CLAUDIU PLATON ACS GRIFFIN BUCUREŞTI est.
MMXVIII

10 M 2018 06345 26/09/2018 ONEŢIU CRISTIAN-IONEL SCALE UP 1000

11 M 2018 06346 26/09/2018 ONEŢIU CRISTIAN-IONEL ONETIU EXCLUSIVE CLUB

12 M 2018 06347 26/09/2018 DANIEL BUCIU BBC AUTO

13 M 2018 06348 26/09/2018 ONEŢIU CRISTIAN-IONEL BABY UNICORNS

14 M 2018 06349 26/09/2018 FUNDAȚIA ANA ASLAN
INTERNATIONAL

STRESS CONGRESS

15 M 2018 06350 26/09/2018 SC CAFEA FORTUNA SRL FORTUNA MERIDIAN
SPECIALTY 100% ARABICA

16 M 2018 06351 26/09/2018 PRAJITURESELE SRL PRĂJITURESELE

17 M 2018 06352 26/09/2018 LEONARD VASILE NOMAD

18 M 2018 06353 26/09/2018 CĂBUŢA DANIEL NATAN

19 M 2018 06354 26/09/2018 VERA PIZZA SRL VERA PIZZA Tradizione italiana
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(210) M 2018 06300
(151) 26/09/2018
(732) Smart Interior Design SRL,

STRADA: CAMPIA LIBERTATII,
NUMAR: 9, BL.PM62, SC A, AP
36, SECTOR 3, , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Smart Interior Design

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere nemetalice pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, analize industriale şi
servicii de cercetare, proiectare şi proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 06337
(151) 26/09/2018
(732) AMALIA ELENA ANGHEL, STR.

GRAULUI NR. 7B, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SKINMED CLINIC
Centrul Dermatoestetic

(531) Clasificare Viena: 03.11.01; 24.17.02;
26.04.03; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
turcoaz

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 06338
(151) 26/09/2018
(732) ASOCIAŢIA CULTURALĂ VISUS,

STR. HUNYADI JÁNOS NR. 26,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

(540)

Mini Parc Romania

(531) Clasificare Viena: 20.05.01; 20.05.24;
20.05.25; 25.01.06; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, material
didactic sau pentru învăţămant, folii de plastic,
folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat,
caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06339
(151) 26/09/2018
(732) DINCĂ MARINELA LARISA

PFA, STR. ELEV ŞTEFAN
ŞTEFĂNESCU NR. 15, BL.
452, SC. A, AP. 120, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ZĂVLOG

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 02.09.25;
16.01.05; 24.17.25; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
9. Conţinut media (suport magnetic), aparate
şi instrumente utilizate în ştiinţă, nautică,
topografie, fotografie, cinematografie, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), salvare şi învăţare, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-

discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06340
(151) 26/09/2018
(732) SC LOOP PRODUCTIONS SRL,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NUMA NUMA

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

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

───────

(210) M 2018 06341
(151) 26/09/2018
(732) OPERA COMICĂ PENTRU COPII,

CALEA SINTEŞTI NR. 16, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Concursul Internaţional

de Pian Mihaela Ursuleasa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicaţii, difuzare on-line de
programe educaţionale şi instruire.
41. Educaţie, instruire, producţie audio-video,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de spectacole, concursuri, inclusiv
servicii de impresariat.

───────
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(210) M 2018 06342
(151) 26/09/2018
(732) SC MALINCO PRODEX SRL,

JUDEŢ BIHOR NR. 391/A2,
SANTANDREI, BIHOR, ROMANIA

(540)

MALINCO MATERIALE
DE CONSTRUCTII

(531) Clasificare Viena: 07.03.11; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice
(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 06343
(151) 26/09/2018
(732) S.C. ART DECOR S.R.L., STR.

VIITORULUI NR. 12, JUDEŢ
BRASOV, SACELE, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ART DECOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
27.05.09; 27.05.10

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2018 06344
(151) 26/09/2018
(732) PETRE CLAUDIU PLATON, BD.UL

MIHAI VITEAZUL NR. 33, BL.
D3, ET. 2, SC. A, AP. 11, JUDEŢ
SĂLAJ, ZALĂU, 450099, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

ACS GRIFFIN
BUCUREŞTI est. MMXVIII

(531) Clasificare Viena: 04.01.03; 04.03.01;
26.01.04; 26.01.15; 26.01.18; 29.01.13;
27.05.25

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
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materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06345
(151) 26/09/2018
(732) ONEŢIU CRISTIAN-IONEL, STR.

GAVRIL MUSICESCU NR. 105-107/
H, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

SCALE UP 1000

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.01; 24.15.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:violet (Pantone
2735C); galben (Pantone 136C)

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

35. Consultanță privind organizarea afacerilor,
consultanță privind eficiența afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind administrarea afacerilor,
consultanță în domeniul afacerilor privind
finanțarea dezvoltării, consultanță profesională

cu privire la deschiderea unei afaceri,
servicii de consultanță în planificarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
comerciale, actualizarea informațiilor comerciale
într-o bază de date computerizată, furnizare de
informații de afaceri comerciale, fumizare de
informații de afaceri comerciale, intermediere
de afaceri, difuzare de date privind (afacerile
comerciale, investigații și cercetări asupra
societăților comerciale, studii de piață, difuzare
de informații de afaceri, servicii de informații
comerciale furnizate prin accesul la baza de date
computerizată, furnizare de informații cu privire
la întreprinderi și informații cu caracter comercial
prin rețele informatice globale, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații de afaceri comerciale,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terților pentru a facilita tranzacții comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, investigații pentru afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, analiză
de afaceri, cercetare și servicii de informare
comercială, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online computerizate, cotații
de preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, informații și asistență comercială
pentru consumatori, informații despre metode
de vânzare, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, închiriere
de contracte pentru achiziția și vânzarea
de produse și servicii, planificare privind
administrarea afacerilor, respectiv căutare de
asociați pentru fuziuni, preluări și înființarea
de întreprinderi, servicii de dezvoltarea de
strategii și concepte de marketing, servicii de
consultanță în marketing, furnizarea de informații
de marketing, managementul relației cu clienții,
furnizare de servicii externalizate în domeniul
managementului relațiilor cu clienții, organizarea
și coordonarea de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, promovarea vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, organizarea de expoziții și
evenimente în scopuri publicitare și comerciale,
organizarea de expoziții în scop comercial sau
antreprenorial, servicii de intermediere de afaceri
referitoare la corelarea potențialilor investitori cu
antreprenori care au nevoie de finanțare, toate
aceste servicii menționate mai sus fiind oferite
inclusiv prin intermediul unei platforme on-line.
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36. Servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, în domeniul afacerilor,
management financiar, toate aceste servicii
menționate mai sus fiind oferite inclusiv prin
intermediul unei platforme on-line.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de instruire în domeniul administrării
afacerilor, servicii educative în domeniul
afacerilor, cursuri de instruire în planificarea
afacerilor, coordonarea de cursuri în domeniul
administrării afacerilor, organizarea și susținerea
de conferințe și seminarii în domeniul afacerilor,
organizarea, realizarea și coordonarea de
evenimete educaționale, workshop-uri, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management
(instruire), coaching personal (formare), servicii
de publicare de manuale și cursuri în domeniul
afacerilor, toate aceste servicii menționate mai
sus fiind oferite inclusiv prin intermediul unei
platforme on-line.
42. Asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și întocmire de rapoarte, crearea, găzduirea și
menținerea unui site web, crearea, găzduirea
și menținerea unui site web pentru crearea și
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
platforma ca serviciu (PaaS).

───────

(210) M 2018 06346
(151) 26/09/2018
(732) ONEŢIU CRISTIAN-IONEL,

STRADA: GAVRIL MUSICESCU,
NUMAR: 105-107H, JUDET: TIMIS,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ONETIU EXCLUSIVE CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 27.07.12; 27.07.24

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C), galben (Pantone yellow
136C), alb

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

35. Consultanță privind organizarea afacerilor,
consultanță privind eficiența afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind administrarea afacerilor,
consultanță în domeniul afacerilor privind
finanțarea dezvoltării, consultanță profesională
cu privire la deschiderea unei afaceri,
servicii de consultanță în planificarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
comerciale, actualizarea informațiilor comerciale
într-o bază de date computerizată, furnizare de
informații de afaceri comerciale, fumizare de
informații de afaceri comerciale, intermediere
de afaceri, difuzare de date privind (afacerile
comerciale, investigații și cercetări asupra
societăților comerciale, studii de piață, difuzare
de informații de afaceri, servicii de informații
comerciale furnizate prin accesul la baza de date
computerizată, furnizare de informații cu privire
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la întreprinderi și informații cu caracter comercial
prin rețele informatice globale, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații de afaceri comerciale,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terților pentru a facilita tranzacții comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, investigații pentru afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, analiză
de afaceri, cercetare și servicii de informare
comercială, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online computerizate, cotații
de preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, informații și asistență comercială
pentru consumatori, informații despre metode
de vânzare, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, închiriere
de contracte pentru achiziția și vânzarea
de produse și servicii, planificare privind
administrarea afacerilor, respectiv căutare de
asociați pentru fuziuni, preluări și înființarea
de întreprinderi, servicii de dezvoltarea de
strategii și concepte de marketing, servicii de
consultanță în marketing, furnizarea de informații
de marketing, managementul relației cu clienții,
furnizare de servicii externalizate în domeniul
managementului relațiilor cu clienții, organizarea
și coordonarea de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, promovarea vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, organizarea de expoziții și
evenimente în scopuri publicitare și comerciale,
organizarea de expoziții în scop comercial sau
antreprenorial, servicii de intermediere de afaceri
referitoare la corelarea potențialilor investitori cu
antreprenori care au nevoie de finanțare, toate
aceste servicii menționate mai sus fiind oferite
inclusiv prin intermediul unei platforme on-line.
36. Servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, în domeniul afacerilor,
management financiar, toate aceste servicii
menționate mai sus fiind oferite inclusiv prin
intermediul unei platforme on-line.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de instruire în domeniul administrării
afacerilor, servicii educative în domeniul
afacerilor, cursuri de instruire în planificarea
afacerilor, coordonarea de cursuri în domeniul
administrării afacerilor, organizarea și susținerea

de conferințe și seminarii în domeniul afacerilor,
organizarea, realizarea și coordonarea de
evenimete educaționale, workshop-uri, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management
(instruire), coaching personal (formare), servicii
de publicare de manuale și cursuri în domeniul
afacerilor, toate aceste servicii menționate mai
sus fiind oferite inclusiv prin intermediul unei
platforme on-line.
42. Asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și întocmire de rapoarte, crearea, găzduirea și
menținerea unui site web, crearea, găzduirea
și menținerea unui site web pentru crearea și
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
platforma ca serviciu (PaaS).

───────

(210) M 2018 06347
(151) 26/09/2018
(732) DANIEL BUCIU, STR. PELICANI

NR. 27, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300328, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)

BBC AUTO

(531) Clasificare Viena: 15.07.01; 18.01.23;
24.07.23; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

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

12. Părți și accesorii pentru autovehicule,
vehicule terestre și mijloace de transport,
autovehicule pentru pasageri, vehicule, vehicule
cu roți, vehicule hibride, vehicule pentru
transportul pasagerilor.

───────
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(210) M 2018 06348
(151) 26/09/2018
(732) ONEŢIU CRISTIAN-IONEL, STR.

GAVRIL MUSICESCU NR. 105-107/
H, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BABY UNICORNS

(531) Clasificare Viena: 24.17.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C), albastru (Pantone Cyan
3252C), alb

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

35. Consultanță privind organizarea afacerilor,
consultanță privind eficiența afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind administrarea afacerilor,
consultanță în domeniul afacerilor privind
finanțarea dezvoltării, consultanță profesională
cu privire la deschiderea unei afaceri,
servicii de consultanță în planificarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
comerciale, actualizarea informațiilor comerciale
într-o bază de date computerizată, furnizare de
informații de afaceri comerciale, fumizare de
informații de afaceri comerciale, intermediere
de afaceri, difuzare de date privind (afacerile
comerciale, investigații și cercetări asupra
societăților comerciale, studii de piață, difuzare
de informații de afaceri, servicii de informații
comerciale furnizate prin accesul la baza de date
computerizată, furnizare de informații cu privire
la întreprinderi și informații cu caracter comercial

prin rețele informatice globale, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații de afaceri comerciale,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terților pentru a facilita tranzacții comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, investigații pentru afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, analiză
de afaceri, cercetare și servicii de informare
comercială, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online computerizate, cotații
de preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, informații și asistență comercială
pentru consumatori, informații despre metode
de vânzare, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, închiriere
de contracte pentru achiziția și vânzarea
de produse și servicii, planificare privind
administrarea afacerilor, respectiv căutare de
asociați pentru fuziuni, preluări și înființarea
de întreprinderi, servicii de dezvoltarea de
strategii și concepte de marketing, servicii de
consultanță în marketing, furnizarea de informații
de marketing, managementul relației cu clienții,
furnizare de servicii externalizate în domeniul
managementului relațiilor cu clienții, organizarea
și coordonarea de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, promovarea vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, organizarea de expoziții și
evenimente în scopuri publicitare și comerciale,
organizarea de expoziții în scop comercial sau
antreprenorial, servicii de intermediere de afaceri
referitoare la corelarea potențialilor investitori cu
antreprenori care au nevoie de finanțare, toate
aceste servicii menționate mai sus fiind oferite
inclusiv prin intermediul unei platforme on-line.
36. Servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, în domeniul afacerilor,
management financiar, toate aceste servicii
menționate mai sus fiind oferite inclusiv prin
intermediul unei platforme on-line.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de instruire în domeniul administrării
afacerilor, servicii educative în domeniul
afacerilor, cursuri de instruire în planificarea
afacerilor, coordonarea de cursuri în domeniul
administrării afacerilor, organizarea și susținerea
de conferințe și seminarii în domeniul afacerilor,
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organizarea, realizarea și coordonarea de
evenimete educaționale, workshop-uri, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management
(instruire), coaching personal (formare), servicii
de publicare de manuale și cursuri în domeniul
afacerilor, toate aceste servicii menționate mai
sus fiind oferite inclusiv prin intermediul unei
platforme on-line.
42. Asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și întocmire de rapoarte, crearea, găzduirea și
menținerea unui site web, crearea, găzduirea
și menținerea unui site web pentru crearea și
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
platforma ca serviciu (PaaS).

───────

(210) M 2018 06349
(151) 26/09/2018
(732) FUNDAȚIA ANA ASLAN

INTERNATIONAL, P-ȚA MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 1, BL. 1,
SC. I, ET. 4, AP. 17, SECTOR
5, BUCUREȘTI, 050064,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER
DE TEHNOLOGIE AGPITT SRL,
BD. LIBERTĂŢII NR. 12, BLOC 113,
SC. 2, ET. 3, AP. 28, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040129, ROMANIA

(540)

STRESS CONGRESS

(531) Clasificare Viena: 01.13.10; 01.13.15;
02.09.25; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetarie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau

pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile stiinței și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2018 06350
(151) 26/09/2018
(732) SC CAFEA FORTUNA SRL,

STR. VIILOR NR. 3, JUD. ILFOV,
DRAGOMIREŞTI VALE, 077096,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FORTUNA MERIDIAN
SPECIALTY 100% ARABICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.24;
25.01.19; 25.12.25; 11.03.03; 29.01.14;
01.15.11
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(591) Culori revendicate:auriu, roşu, negru,
alb

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

30. Cafea, ceai, cacao şi derivatele lor destinate
consumului, inclusiv sucuri, produse ce includ
surogate sau înlocuitori de cafea.

35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, publicitate.

───────

(210) M 2018 06351
(151) 26/09/2018
(732) PRAJITURESELE SRL, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 35,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC BRAND EXPERT IP AGENCY
SRL, CALEA FLOREASCA NR.
169A, CORP. A, ET. 4, BIROUL
2036A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)
PRĂJITURESELE

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06352
(151) 26/09/2018
(732) LEONARD VASILE , STR.

CÂLNIŞTE NR. 3, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NOMAD

(531) Clasificare Viena: 09.09.15; 02.09.19;
27.03.01; 27.03.15; 27.01.16

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

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

───────
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(210) M 2018 06353
(151) 26/09/2018
(732) CĂBUŢA DANIEL, STR. FĂT

FRUMOS NR. 37, BL. A4, SC. D,
ET. 1, AP. 4, JUDEŢUL ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL , B-DUL
DACIA, NR.48, BL.D-10, AP.3,
ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)
NATAN

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
37. Construcţii şi servicii de dezmembrări și
dezasamblare, reparaţii, servicii de instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 06354
(151) 26/09/2018
(732) VERA PIZZA SRL, STR. ION

MIHALACHE NR. 25, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

VERA PIZZA
Tradizione italiana

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.02;
24.07.23; 26.01.18

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

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

30. Pizza congelată, aluat înghețat, aluat,
amestecuri de aluat, aluat de pâine, aluat
pentru pizza, aluat pentru biscotti, pâine, chifle
moi (pâine), alimente preparate din aluat, aluat

congelat de pizza, aluat congelat de pâine şi
produse de panificatie, chifle de pâine, chifle
de pâine congelate, foccacia congelată, brioşe
dulci, produse panificatie congelate si aluat
pentru acestea, congelat, baghete de pâine
congelate, aluat baghete de pâine congelat,
hamburgeri introduși în chifle (sandvişuri),
hamburgeri fiind gătiți și introduși în chifle
(sandvişuri), pizza, pizza (preparată), pizza
refrigerată, pizza conservată, pizza preparată,
blaturi de pizza, blat de pizza, amestecuri de
pizza, crustă de pizza, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil, produse pentru pregătirea blaturilor de
pizza, pizza proaspătă, aluat pentru blaturi pizza
congelate.

───────
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