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Cereri Mărci publicate în 03/08/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04926 27/07/2018 Nelu Calin Iova personal international

2 M 2018 04927 27/07/2018 CORPUL EXPERŢILOR
CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Count on Us. Count, with Us.
Always!

3 M 2018 04928 27/07/2018 CORPUL EXPERŢILOR
CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Comptez sur Nous. Comptez,
avec Nous. Toujours!

4 M 2018 04929 27/07/2018 TRAMONTINA S/A CUTELARIA TRAMONTINA

5 M 2018 04930 27/07/2018 S.C. EDITURA DIANA S.R.L. Din inima lemnului

6 M 2018 04931 27/07/2018 FEDERATIA DE KARATE FULL
CONTACT

FEDERATIA DE KARATE FULL
CONTACT

7 M 2018 04932 27/07/2018 S.C. POLACH LOGISTICS &
TRANSPORT S.R.L.

POLACH

8 M 2018 04934 27/07/2018 DATE EVENTS S.R.L. the date.

9 M 2018 04935 27/07/2018 SC FICIU PROD COM SRL MOFT

10 M 2018 04936 27/07/2018 CONSTANTIN GUJAN Nails & Coffee Studio Enjoy
Coco's Concept

11 M 2018 04937 27/07/2018 GRILL EXPERT SRL GRILLEXPERT

12 M 2018 04939 27/07/2018 SC JOYDAY FRESH FOOD SRL WUDELI

13 M 2018 04940 27/07/2018 MARIUS GERARD NECULA Diligit Vitam KOD

14 M 2018 04941 27/07/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

DISC GOLF PARK
TRANSYLVANIA

15 M 2018 04942 27/07/2018 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

DISC GOLF PARK ROMANIA

16 M 2018 04943 27/07/2018 ASOCIATIA SMART
REACTIONS

SLOWRIDE Transalpina FEST

17 M 2018 04944 27/07/2018 DEVELOPCHAIN LTD OUR LITTLE SECRET

18 M 2018 04945 27/07/2018 Kassa'a Group Holding - S.A.L. COLORTEK

19 M 2018 04946 27/07/2018 REDESIGN DRUMUL POIENII
SRL

stejeriș

20 M 2018 04947 27/07/2018 REDESIGN SRL redesign

21 M 2018 04948 27/07/2018 AURELIAN DENIS NEBEL SPORTS CHANBARA

22 M 2018 04950 27/07/2018 AURELIAN DENIS NEBEL SpoChan

23 M 2018 04951 27/07/2018 AURELIAN DENIS NEBEL Battodo
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 04952 27/07/2018 POINT PUBLIC AFFAIRS SRL the meeting point

25 M 2018 04955 27/07/2018 PETRU-OCTAVIAN PAUN PP PETRU PAUN

26 M 2018 04957 27/07/2018 PETRU-OCTAVIAN PAUN BUILD YOURSELF

27 M 2018 04958 27/07/2018 LARA SI PARTENERII SRL W LOOP WOOL

28 M 2018 04959 27/07/2018 Sago Finance SRL Financial Wellbeing Program

29 M 2018 04960 28/07/2018 SC CONFVERTICAL SRL G GRAVITY

30 M 2018 04961 28/07/2018 SC CAIUS DAVID SRL Caius

31 M 2018 04962 28/07/2018 ARTIROM PRO SRL DECOREXPERT

32 M 2018 04963 28/07/2018 Alpha Medical Invest SRL A ALPHA CLINIC

33 M 2018 04964 28/07/2018 DARKO EMG TECHNOLOGIES
SRL

darkoprint

34 M 2018 04965 28/07/2018 Craft Solutions Software SRL CRAFT ERP
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(210) M 2018 04926
(151) 27/07/2018
(732) Nelu Calin Iova, STRADA:

MOLIDULUI, NUMAR: 41, JUDET:
BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

personal international
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 04927
(151) 27/07/2018
(732) CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Count on Us. Count,
with Us. Always!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 24.17.04

(591) Culori revendicate:galben (Hex
#FFCE31), albastru (Hex #1B3260)

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

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii,
cu scopul de a ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a

face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare şi evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaţionale,
după cum urmează: academii, organizare
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale, informaţii despre educaţie,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor evenimente educaţionale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
predare (servicii educaţionale), servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2018 04928
(151) 27/07/2018
(732) CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Comptez sur Nous. Comptez,
avec Nous. Toujours!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11

(591) Culori revendicate:galben (Hex
#FFCE31), albastru (Hex #1B3260)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii prestate de persoane, organizaţii,
cu scopul de a ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare şi evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaţionale,
după cum urmează: academii, organizare
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale, informaţii despre educaţie,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor evenimente educaţionale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
predare (servicii educaţionale), servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2018 04929
(151) 27/07/2018
(732) TRAMONTINA S/A CUTELARIA,

AV. 25 DE SETEMBRO NR. 1024,
TRIÂNGULO, RIO GRANDE
DO SUL, CARLOS BARBOSA,
BRAZILIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIŢEI, NR. 26, VILA
C42, JUD. ILFOV , POPEŞTI-
LEORDENI, ROMANIA

(540)

TRAMONTINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

8. Cuţite, cultivatoare (unele de mână), unelte
de grădină acţionate manual, ciocane (unelte
de mână), unelte mână acţionate manual, sape
(unelte de mână), lame de cuţit (unelte de mână),
cuţite (unelte de mână), foarfeci de gazon (unelte
de mână), săpăligi, chernere (unelte de mână),
greble (unelte de mână), şurubelniţe, foarfeci de
tuns, lopeţi (unelte de mână), tacâmuri de masă
(cuţite, fulculiţe şi linguri), chei (unelte de mână),
cleşti de grătar, lame de cuţit.
21. Oale de gătit, tocătoare de bucătărie, coşuri
de gunoi, răzătoare (ustensile de uz casnic),
ustensile şi recipiente casnice sau de bucătărie,
grătare (ustensile de gătit), recipiente pentru
bucătărie, mixere de bucătărie, nu electrice,
ustensile de bucătărie, tigăi de prăjit, castroane
de salată, site (ustensile casnice), spatule
(ustensile de uz casnic), linguri de gătit, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, ustensile pentru
întrebuinţare casnică.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/07/2018-28/07/2018

(210) M 2018 04930
(151) 27/07/2018
(732) S.C. EDITURA DIANA S.R.L., STR.

PETROCHIMISTILOR BL. B3, SC.
C, AP. 5, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
110157, ARGEȘ, ROMANIA

(740) BROJBOIU DUMITRU ADRIAN
FLORINEL, BDUL REPUBLICII,
BL. 212, SC. D, AP. 11, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ROMANIA

(540)

Din inima lemnului

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie şi birou, cu
excepţia mobilei, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, materiale didactice şi educative,
folii de plastic pentru documente, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat.
28. Jocuri, jucării, şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, tratamentul textelor, redactare,
editare.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04931
(151) 27/07/2018
(732) FEDERATIA DE KARATE FULL

CONTACT, ALEEA SPORTURILOR
NR. 15A, JUDEŢ BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

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

(540)
FEDERATIA DE KARATE

FULL CONTACT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2018 04932
(151) 27/07/2018
(732) S.C. POLACH LOGISTICS &

TRANSPORT S.R.L., CALEA
AUREL VLAICU BL. 6, SC. B, AP.
3, JUDEŢ ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

POLACH

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.03.02; 02.01.08

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 04934
(151) 27/07/2018
(732) DATE EVENTS S.R.L., STR. ING.

DUMITRU TACU NR. 28, BL. 2,
SC. A, ET. 5, AP. 2A58, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

the date.

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 04935
(151) 27/07/2018
(732) SC FICIU PROD COM SRL, STR.

MALU ROŞU NR. 61A, BL. 140E,
SC. A, PARTER, AP. 3, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

MOFT

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.03; 26.11.03

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
cyclam

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

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

───────

(210) M 2018 04936
(151) 27/07/2018
(732) CONSTANTIN GUJAN, STR.

LILIACULUI NR. 12, JUDEŢUL
SIBIU, TALMACIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

Nails & Coffee Studio
Enjoy Coco's Concept

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 11.03.04;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

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

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

───────

(210) M 2018 04937
(151) 27/07/2018
(732) GRILL EXPERT SRL, STR.

IZLAZULUI NR. 6, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
GRILLEXPERT

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

4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
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pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 04939
(151) 27/07/2018
(732) SC JOYDAY FRESH FOOD SRL,

STR. CRIZANTEMELOR NR.
10, JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA "ELENA LAZAR",
STR. UNIRII, BL.16C, AP.12,
BUZAU, 120013

(540)

WUDELI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, străngerea la un loc,
în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportului) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze 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 al emisiunilor de
teleshopping).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 04940
(151) 27/07/2018
(732) MARIUS GERARD NECULA,

STR. MR. IANCU FOTEA NR. 32,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Diligit Vitam KOD

(531) Clasificare Viena: 03.01.16; 03.01.24;
04.03.03; 09.01.10; 23.01.01; 24.01.09;
24.01.15; 27.05.01; 27.05.02

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

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

───────
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(210) M 2018 04941
(151) 27/07/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

DISC GOLF PARK
TRANSYLVANIA

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04942
(151) 27/07/2018
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

DISC GOLF PARK ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, bleumarin, roşu

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04943
(151) 27/07/2018
(732) ASOCIATIA SMART REACTIONS,

STR. COPACUL CU FLORI NR. 2,
COMUNA DOBROESTI, JUDEŢUL
ILFOV, SAT DOBROESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SLOWRIDE Transalpina FEST

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 18.01.05;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 04944
(151) 27/07/2018
(732) DEVELOPCHAIN LTD , SUITE

1, SECOND FLOOR, SOUND
& VISION HOUSE, FRANCIS
RACHEL STR. VICTORIA, , MAHE ,
INSULELE SEYCHELLES

(540)
OUR LITTLE SECRET

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

9. Software de calculatoare pentru comerţ
electronic, software informatic de uz comercial,
aplicaţie software (program) pentru servicii
de reţele sociale prin internet, software de
comunicare pentru conectarea utilizatorilor de
reţele informatice, software pentru comunităţi
de utilizatori, software de calculatoare pentru
comerţ electronic, programe de calculator
folosite în telecomunicaţii, software de calculator
pentru estimarea costurilor, platforme de
software de calculator, descărcabile, software
pentru telefoane mobile, software pentru tablete,
software pentru mesagerie on-line, software
pentru facilitarea tranzacţiilor securizate cu cărţi
de credit, software de calculator, software pentru
telefonie prin calculator, software de calculator
pentru controlul timpului.
35. Publicitate pentru terţi pe internet, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice.
36. Servicii de plată automatizată, servicij de
administrare a plăţilor, servicii pentru tranzacţii
de plată cu cardul, servicii de portofel electronic
(servicii de plăţi), tranzacţii şi transferuri
financiare, servicii de plată, servicii de plată a
facturilor prin intermediul site-urilor de internet,
colectare de plăţi pentru produse şi servicii,
procesarea plăţilor pentru achiziţionarea de
produse şi servicii printr-o reţea de comunicaţii
electronice.

42. Consultanţă IT, servicii de consiliere şi
asigurare de informaţii, programare de software
pentru platforme de comerţ electronic, elaborare
de programe pentru calculator şi proiectare
de software, programare de software pentru
portaluri de internet, spaţii de chat, linii de chat
şi forumuri pe internet, prestare de servicii de

asistenţă online pentru utilizatorii de programe
de calculator, servicii de integrare a sistemelor
informatice.

───────

(210) M 2018 04945
(151) 27/07/2018
(732) Kassa'a Group Holding - S.A.L.,

MUSSEITBEH STREET - KASSA'A
BUILDING P.O.BOX 14-5592 AL
MAZRAA, BEIRUT, LIBAN

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)

COLORTEK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
158C), mov (Pantone 2101C), albastru
(Pantone 2143C), verde (Pantone
2251C)

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, straturi de
acoperire (topcoats) decorative (vopsele).

───────
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(210) M 2018 04946
(151) 27/07/2018
(732) REDESIGN DRUMUL POIENII

SRL, STR. MĂCIEȘULUI NR. 2B,
BL. A5B, AP. 24, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, 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)

stejeriș

(531) Clasificare Viena: 05.03.02; 05.03.13;
05.03.14; 27.05.01; 27.05.02

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

36. Afaceri imobiliare, investiţii imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
de consultanţă în afaceri imobiliare, servicii
de agenţii pentru închiriere bunuri imobiliare,
servicii de agenţii imobiliare, servicii de estimări
imobiliare, concesionări/închirieri de bunuri
imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, informaţii în domeniul construcţiilor,
lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii
sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi
construcţii inginereşti, construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
precum şi servicii de reparaţii şi întreţinere a
acestora, servicii de supervizare şi conducere a
lucrărilor de construcţii.

───────

(210) M 2018 04947
(151) 27/07/2018
(732) REDESIGN SRL, BDUL ȘTEFAN

CEL MARE NR. 12, SC. A, AP. 16,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
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)

redesign

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, investiţii imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
de consultanţă în afaceri imobiliare, servicii
de agenţii pentru închiriere bunuri imobiliare,
servicii de agenţii imobiliare, servicii de estimări
imobiliare, concesionări/închirieri de bunuri
imobiliare.
42. Servicii de arhitectură, servicii de design
arhitectural, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, managementul proiectelor
arhitecturale, consultanţă profesională privind
arhitectura, întocmire de rapoarte arhitecturale,
întocmirea de planuri arhitecturale (design),
realizarea de planuri arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală, întocmire de proiecte
de arhitectură, servicii de arhitectură de
interior, servicii de design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare, servicii de design
arhitectural pentru planificare urbană, servicii de
design arhitectural pentru decoraţiuni interioare,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spaţii de birouri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de centre comerciale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, furnizare de informaţii în domeniul
designului arhitectural printr-un site web.

───────
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(210) M 2018 04948
(151) 27/07/2018
(732) AURELIAN DENIS NEBEL, CART.

DOROBANȚI 1 NR. 18, BL. 18/1,
AP. 9, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)
SPORTS CHANBARA

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

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

───────

(210) M 2018 04950
(151) 27/07/2018
(732) AURELIAN DENIS NEBEL, CART.

DOROBANȚI 1 NR. 18, BL. 18/1,
AP. 9, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)
SpoChan

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

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

───────

(210) M 2018 04951
(151) 27/07/2018
(732) AURELIAN DENIS NEBEL, CART.

DOROBANȚI 1 NR. 18, BL. 18/1,
AP. 9, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)
Battodo

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

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

───────

(210) M 2018 04952
(151) 27/07/2018
(732) POINT PUBLIC AFFAIRS

SRL, STR. ANTON PANN NR.
21, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

the meeting point

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04955
(151) 27/07/2018
(732) PETRU-OCTAVIAN PAUN , STR.

ION BREZOIANU NR. 48-50, SC.
1, ET. PARTER, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PP PETRU PAUN
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.04.18

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 04957
(151) 27/07/2018
(732) PETRU-OCTAVIAN PAUN, STR.

BREZOIANU NR. 48-50, SC.
1, PARTER, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BUILD YOURSELF

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri închis
(HEX=#373737), turcoaz
(HEX=#5bc8dc)

(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.

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.

───────

(210) M 2018 04958
(151) 27/07/2018
(732) LARA SI PARTENERII SRL,

STR. AUREL PERSU NR. 119D,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041719, ROMANIA

(540)

W LOOP WOOL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.12; 26.02.05; 26.11.13

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

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

───────
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(210) M 2018 04959
(151) 27/07/2018
(732) Sago Finance SRL, ALEEA

PRIVIGHETORILOR NR. 82-84,
BL. G, AP. 21, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Financial Wellbeing Program

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

41. Educație și instruire.
───────

(210) M 2018 04960
(151) 28/07/2018
(732) SC CONFVERTICAL SRL,

STR. LUNGA NR. 128, JUD.
MARAMUREŞ, LIVEZENI, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

G GRAVITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 20.01.03;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.12; 26.03.05

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, în special
îmbrăcăminte pentru următoarele sporturi:
schi, snowbord, drumeţii montane, escalada
montană, alergare montană, ciclism, paraşutism,
parapantă.

───────

(210) M 2018 04961
(151) 28/07/2018
(732) SC CAIUS DAVID SRL, STR.

ROZMARINULUI NR. 12, AP.
14, ET. 4, JUD. MUREŞ, TARGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

Caius

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:maro
(HEX#19110b), auriu (#f4b642)

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate cu vânzare predominantă de
produse nealimentare, regruparea la un loc în
beneficiul terţilor a articolelor de îmbrăcăminte
(exceptând transportul), pentru a permite
consumatorilor să le vadă şi să le achizitioneze
cât mai comod, servicii oferite de un lanţ de
magazine, servicii de import export în domeniul
de activitate.

───────
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(210) M 2018 04962
(151) 28/07/2018
(732) ARTIROM PRO SRL, STR.

BUCEGI NR. 45, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 012314,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DECOREXPERT

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

35. Publicitate, administrație comercială,
gestionarea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii asociate
magazinelor de vînzări cu amănuntul, servicii
asociate vînzării cu amănuntul sau en-gross, în
retail respectiv în mediul online, vînzări on-line,
comenzi on-line, precum şi vînzări on line engros
sau cu amănuntul, servicii privind prezentarea
generală a mărfurilor şi produselor, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: aparatură, piese
și instalații electrice și electronice, hardware,
software, comunicații, audiovideo, materiale,
produse, accesorii și consumabile electrice și
electrocasnice (exceptând transportul), pentru
a permite consumatorilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod, servicii de comerț
online și retail prin magazine specializate al
produselor din clasele 7, 8, 9, și 11, servicii de
comenzi online.

───────

(210) M 2018 04963
(151) 28/07/2018
(732) Alpha Medical Invest SRL, STR.

ARGESULUI NR. 123, JUD.
CALARASI, OLTENITA, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

A ALPHA CLINIC

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2018 04964
(151) 28/07/2018
(732) DARKO EMG TECHNOLOGIES

SRL, STR. CRISTIANUL NR. 24,
BL. 156I, SC. B, AP. 24, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
darkoprint

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

16. Tipărituri, periodice tipărite, calendare
tipărite, ghiduri tipărite, invitații tipărite,
reclame tipărite, bilete tipărite, tabele tipărite,
pliante tipărite, manuale tipărite, broșuri
tipărite, chestionare tipărite, tipărituri (gravuri),
etichete adezive tipărite, pliante informative
tipărite, formulare tipărite parțial, cartonașe
informative tipărite, materiale educative tipărite,
invitații tipărite pe hârtie, invitații tipărite pe
carton, diplome de premiere tipărite, afișe
publicitare, fluturași publicitari, articole de
papetărie, capsatoare (papetărie), şabloane
(papetărie), capse (papetărie), fișe (papetărie),
pioneze (papetărie), blocuri (papetărie),
dosare (papetărie), coperte (papetărie), plicuri
(papetărie), papetărie imprimată, plicuri de
papetărie, benzi adezive (papetărie), folii
transparente (papetărie), agrafe pentru hârtie
(papetărie), invitații (articole de papetărie),
ace cu gămălie (papetărie), dosare pentru
documente (papetărie), coli de hârtie (papetărie),
foi de hârtie (papetărie), mape de hârtie
(papetărie), benzi autoadezive pentru papetărie,
hârtie și carton, produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, fotografii, pensule.
40. Tipografie, tipărire de cărți, decupare
conform tiparului, tipărire de materiale
publicitare, multiplicare documente.

───────
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(210) M 2018 04965
(151) 28/07/2018
(732) Craft Solutions Software

SRL, STR. ION CREANGA NR.
11-13, ETAJ 3, AP. 7, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CRAFT ERP

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 05.03.06; 05.03.13; 05.05.21

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────


