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Cereri Mărci publicate în 04/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05296 28/08/2018 SC Z TOUR SRL Z TOUR

2 M 2018 05516 28/08/2018 ANVIO VR SRL Virtuality Club

3 M 2018 05536 28/08/2018 SC DENTALIS SRL DENTALIS CLINICĂ DENTARĂ
& MAXILO-FACIALĂ

4 M 2018 05544 28/08/2018 WELLDONE WINERY CO.
S.R.L.

CHATEAU MEREI PRINCE
CONSTANTIN SINCE 1896

5 M 2018 05545 28/08/2018 IGLOO SPIRIT SRL IGLOO ACOPERIȘURI

6 M 2018 05546 28/08/2018 NICOLAE BADEA BUSINESS TO BUSINESS.
PERSON TO PERSON

7 M 2018 05547 28/08/2018 NICOLAE BADEA SMART CITY

8 M 2018 05548 28/08/2018 NICOLAE BADEA HEALTH CITY

9 M 2018 05549 28/08/2018 NICOLAE BADEA CYBER SECURITY

10 M 2018 05550 28/08/2018 VAVALOO TRADING SRL MOSTY mosty.com

11 M 2018 05551 28/08/2018 SERGIU-NICOLAE FLOROAIA
CRISTIAN POPESCU

COMICS CLUB

12 M 2018 05552 28/08/2018 PAULA RAMONA NEAMTU T TWINS apartments

13 M 2018 05553 28/08/2018 H METAL SRL H-METAL

14 M 2018 05554 28/08/2018 BRANDS MAKER
INTERNATIONAL SRL

Oh la la by MELI MELO

15 M 2018 05555 28/08/2018 SC KINETECH DISTRIBUTION
SRL

KINETECH

16 M 2018 05556 28/08/2018 BB COM S.R.L. Animăluţul Meu

17 M 2018 05557 28/08/2018 S.C. ECOFARMACIA
NETWORK S.R.L.

ECO FARMACIA O farmacie pe
sufletul tău!

18 M 2018 05558 28/08/2018 SC WEKU TRADING SRL KURT GERMAN MARKET

19 M 2018 05559 28/08/2018 CAMELIA AUGUSTA LAZAR
RADU-ANDREI LAZAR

ArhiDental Clinic Arhitectură în
miniatură

20 M 2018 05560 28/08/2018 RCS & RDS S.A. Avancronica 1x2

21 M 2018 05561 28/08/2018 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

fares 1929 ALGO PLANT

22 M 2018 05562 28/08/2018 PARASCHIV MIHALE Trattoria BoccA Best italian

23 M 2018 05563 28/08/2018 PARASCHIV MIHALE BOCCA italian gastronomy
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 05564 28/08/2018 THE SOHO PROPERTY

GROUP SRL
SOHO PROPERTY

25 M 2018 05565 28/08/2018 BRIGHT BUSINESS SERVICES
SRL

apple

26 M 2018 05566 28/08/2018 CARMEN DASCĂLU roserry

27 M 2018 05567 28/08/2018 SILVIA VOICULESCU 2inkledent

28 M 2018 05568 28/08/2018 GEORGE-ORLANDO GHIURI MOFT

29 M 2018 05569 28/08/2018 ILEANA GABRIELA FURNIGA hours

30 M 2018 05571 28/08/2018 Intersnack Group GmbH & Co.
KG

Nutline EXTRA ROASTED

31 M 2018 05572 28/08/2018 CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. MATACHE MACELARU' Cine
stie, cunoaste!

32 M 2018 05573 28/08/2018 MAROZA NATURAL SRL ESENŢA PLANT. ARTIZANUL
STĂRII DE BINE!

33 M 2018 05574 28/08/2018 BREEZE FINE SOFT SRL FinUp

34 M 2018 05575 28/08/2018 ASOCIATIA ROVOLUTION CAMBRIDGE PREPARATION
INSTITUTE

35 M 2018 05576 28/08/2018 ASOCIAŢIA MY
TRANSYLVANIA

TRANSILVANIAN BRUNCH

36 M 2018 05577 28/08/2018 ASOCIAŢIA MY
TRANSYLVANIA

OLTENIA BRUNCH

37 M 2018 05578 28/08/2018 ASOCIAŢIA MY
TRANSYLVANIA

MUNTENIA BRUNCH

38 M 2018 05579 28/08/2018 ASOCIAŢIA MY
TRANSYLVANIA

Transilvania Gastronomica Food
Culture Festival
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(210) M 2018 05296
(151) 28/08/2018
(732) SC Z TOUR SRL, STR.

DOROBANŢILOR NR. 61-63, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Z TOUR

(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.11;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
bleu,portocaliu

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 05516
(151) 28/08/2018
(732) ANVIO VR SRL, STR. GEORGE

VALENTIN BIBESCU NR. 20A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013943,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Virtuality Club

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

41. Organizarea de evenimente recreative.
───────

(210) M 2018 05536
(151) 28/08/2018
(732) SC DENTALIS SRL, STR.

ALEXANDRU VODA IPSILANTI NR.
39, ET. 1, AP. 2, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

DENTALIS CLINICĂ DENTARĂ
& MAXILO-FACIALĂ

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.02;
02.03.16; 02.09.01; 27.05.01

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

44. Servicii medicale, servicii stomatologice,
servicii de ortodonție, servicii de tratamente
medicale, consiliere farmaceutică.

───────

(210) M 2018 05544
(151) 28/08/2018
(732) WELLDONE WINERY CO.

S.R.L., STR. BURNITEI NR. 24,
BIROUL 24, ETAJUL 1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CHATEAU MEREI PRINCE
CONSTANTIN SINCE 1896

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2018 05545
(151) 28/08/2018
(732) IGLOO SPIRIT SRL, STR. AL.

EPISCOPIEI NR. 0, BL. C7, ET. 2,
AP. 11, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

IGLOO ACOPERIȘURI

(531) Clasificare Viena: 26.11.09; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 4 C), roșu (Pantone 2035C),
albastru (Pantone 286C)

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, mici articole
de fierărie, containere metalice pentru
depozitare sau transport.
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
construcţii transportabile nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(210) M 2018 05546
(151) 28/08/2018
(732) NICOLAE BADEA, STR. JULES

MICHELET NR. 8, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BUSINESS TO BUSINESS.

PERSON TO PERSON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

9. Aparate pentru înregistrarea sunetelor,
imaginilor și datelor, aparate pentru prelucrarea
imaginilor și sunetelor, aparate pentru
prelucrarea datelor și informației, aparate
de calcul, computere, instrumente de
măsurat, microprocesoare, aparate electrice
de monitorizare, discuri optice, tastaturi
(computere), sisteme de operare software,
memorii (computere), elemente de conectică
(computere), medii de date, unități de disc
(computere), periferice (computere).
16. Publicații, periodice, broșuri, reviste de
specialitate (computere).
42. Servicii stiințifice și tehnologice, precum și
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 05547
(151) 28/08/2018
(732) NICOLAE BADEA, STR. JULES

MICHELET NR. 8, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SMART CITY

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
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───────

(210) M 2018 05548
(151) 28/08/2018
(732) NICOLAE BADEA, STR. JULES

MICHELET NR. 8, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HEALTH CITY

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.

───────

(210) M 2018 05549
(151) 28/08/2018
(732) NICOLAE BADEA, STR. JULES

MICHELET NR. 8, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CYBER SECURITY

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

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
38. Telecomunicaţii.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 05550
(151) 28/08/2018
(732) VAVALOO TRADING SRL, STR.

BUZESTI NR. 50-52, BIROUL NR.
15, DESK 1, ETAJ 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MOSTY mosty.com

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.19;
27.05.24

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terți,
servicii de telemarketing, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
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cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile, servicii de comerț online cu
amănuntul online pentru filmele și muzica
descărcabilă și preînregistrată, publicitate,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), servicii de comerț cu amănuntul pentru
lucrările de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzărilor pentru terți, marketing cu
public țintă.

───────

(210) M 2018 05551
(151) 28/08/2018
(732) SERGIU-NICOLAE FLOROAIA,

STR. ALEEA PANTELIMON NR.
16, BL. 3, SC. C, AP. 105, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CRISTIAN POPESCU, BLD.
PREFECT GAVRIL TUDORAS NR.
28, BL. E3, SC. B, ET. 1, AP. 4,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
COMICS CLUB

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

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

───────

(210) M 2018 05552
(151) 28/08/2018
(732) PAULA RAMONA NEAMTU, STR.

BRANDUSELOR NR. 92, BL. 41,
SC. A, AP. 21, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500392, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

T TWINS apartments

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (R53G31B86),
gri (R164G174B182)

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

36. Închiriere de apartamente, administrare de
închiriere de apartamente, servicii oferite de
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), servicii oferite de agenții de
cazare (proprietăți imobiliare), închiriere de spații
de cazare permanentă, servicii de asigurare
referitoare la cazarea pentru vacanță.
43. Închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare temporară),
servicii de cazare hotelieră, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
organizare de cazare temporară, servicii ale
agențiilor de cazare temporară, organizare de
cazare pentru turiști, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), furnizare de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare pentru vacanțe, rezervare
de cazare la hotel, rezervări de spații de
cazare temporară, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, organizare și furnizare de cazare
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temporară, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, închirieri de spații de
cazare temporară, rezervare de locuri de cazare
la hoteluri, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, rezervare de locuri de cazare pentru
turiști, rezervare de locuri de cazare temporară
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, organizare de locuri de cazare
pentru vacanțe, furnizare de informații pe internet
despre cazare temporară, intermediere de spații
de cazare pentru membrii, închiriere de locuri
de cazare pentru petrecerea vacanțelor, servicii
de touroperatori pentru rezervarea de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de informații
pe internet despre cazarea temporară, servicii
de rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii de rezervare a locurilor de
cazare (time-share), servicii de schimb de locuri
de cazare (timeshare), furnizare de cazare
temporară ca parte a pachetelor de ospitalitate,
furnizare de informații online despre rezervări
de cazare pentru concediu, servicii de agenție
de voiaj pentru rezervarea de cazare temporară,
furnizare de informații cu privire la rezervarea
de locuri de cazare, servicii de recepție pentru
cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), prestare de servicii de informații despre
cazare pe timpul călătoriilor și servicii de agenții
pentru rezervarea cazării pe timpul călăloriilor,
oferite călătorilor.

───────

(210) M 2018 05553
(151) 28/08/2018
(732) H METAL SRL, STR. HUNEDOARA

NR. 9/18, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3,
BL.17, SC.2, AP.27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040011

(540)

H-METAL

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
6. Tablă metalică, bandă metalică şi bobine
metalice, prefabricate din oţel, structuri din
oţel, sudură (metal) pentru oţel inoxidabil,
metale comune şi aliajele acestora, inclusiv
oţel inoxidabil, foi de metal inclusiv cele din
aliaje de oţel şi titan, metale comune, metale
feroase, metale neferoase, metale de placare,
ţevi metalice, corniere metalice, profile metalice,
secţiuni profile metalice, acoperişuri metalice,
adăposturi din metal, aliaje de aluminiu, aliaje
de crom, aliaje de fier, aliaje de metale
obişnuite, aliaje din oţel brut sau semifabricat,
arcade confecţionate din materiale metalice,
arcuri confecţionate în principal din metal,
armături metalice, articole de ambalat, de învelit
şi de balotat, din metal, articole de fierărie,
articole metalice folosite în construcţii, bare din
metal, benzi metalice, instalaţii metalice pentru
parcat biciclete, broaşte metalice (altele decât
electrice), butoni din metal pentru sertare, cabine
din metal, cabine pentru expoziţie (standuri) din
metal, cabine portabile din metal, cabluri, fire
şi lanţuri, din metal, cadre arcuite (metalice)
utilizate în construcţii, cadre de oţel pentru
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construcţii, cadre din metal, cadre de uşi
(din metal), cadre modulare prefabricate din
oţel, capace din metal, căptuşiri din metal,
cârlige din metal pentru porţi, cepuri metalice,
chioşcuri din metal (structuri), chioşcuri mobile
confecţionate în principal din metal, coliere
reglabile din metal, componente metalice pentru
uşi, componente metalice pentru acoperiş,
componente metalice prefabricate pentru
construcţii, conducte metalice, conectoare
metalice, console din metal, construcţii care sunt
structuri fixe din metal, construcţii cu faţadă
termoizolantă cu pereţi dubli de metal, construcţii
cu structuri metalice, construcţii din metal
transportabile, construcţii din oţel, construcţii
metalice, construcţii metalice deplasabile,
construcţii metalice mobile (portabile) echipate
cu instalaţii sanitare, construcţii metalice
pentru vite, construcţii metalice prefabricate,
construcţii metalice transportabile, construcţii
mobile confecţionate în principal din metal,
construcţii mobile din metal, construcţii mobile
metalice, construcţii (portabile) din metal pentru
toalete, containere, articole de transport şi
ambalare din metal, corniere din metal, corniere
metalice, cupole metalice, cuşti din metal, cutii
de ambalaje asamblate din metal, cutii de
ambalaje în formă plată din metal, cutii de
valori şi seifuri din metal, cutii de scrisori din
metal cu uşiţă, cutii de colectare metalice, cutii
din metal, cutii metalice, cuve metalice, dale
metalice, decoraţiuni adezive din metale comune
pentru perete, depozite din metal, dispozitive de
fixare din metal, dispozitive metalice de închidere
pentru uşi neelectrice, dispozitive metalice
de închidere, distribuitoare din metal, draperii
metalice, dulăpioare metalice antifoc (altele
decât mobilierul), dulăpioare metalice pentru
alimente, elemente de construcţii prefabricate
metalice, elemente de fixare arhitecturale din
metal, elemente de fixare din metale comune,
eşafodaje metalice folosite la construcţii,
etanşări din metal pentru uşi, feronerie din metal,
feronerie arhitecturală utilizată în construcţii,
feronerie din metal pentru construcţii, feronerie
metalică pentru dulapuri, feronerie din metal
pentru ferestre, feronerie din metal pentru uşi,
fier, figuri din metale comune, figurine din metale
comune care sunt obiecte de artă, figurine din
metale comune, figurine din metale nepreţioase,
figurine ornamentale din metal comun, figurine
pentru scopuri decorative confecţionate din
metale comune, figurine (statuete) din metale
obişnuite, filmuri şi foi din metal folosite la
fabricarea plăcilor de circuite, fire metalice
(neelectrice), foişoare din metal, forme metalice
de turnare, garduri de metal, garduri realizate
din metale comune, garduri şi panouri metalice,

garnituri metalice, garnituri metalice pentru uşi,
garnituri metalice pentru construcţii, garnituri
metalice pentru mobile, grătare metalice de
şters încălţămintea, grătare din metal, grilaje
de metal, grilaje din oţel, împrejmuiri metalice
pentru şemineuri (mantale şi poliţe), împrejmuiri
metalice pentru ferestre, încuietori din metal,
încuietori din metal pentru porţi, încuietori şi chei
metalice, indicatoare şi panouri de informare şi
publicitare, din metal, inele metalice, instalaţii
metalice pentru pereţi, cortină din metal, jaluzele
din metal, jgheaburi de metal pentru ploaie,
jgheaburi din metal pentru acoperişuri, lacăte,
lanţuri din oţel, lăzi metalice, legături metalice,
magazii (construcţii) metalice, materiale de
construcţii (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcţii metalice sub formă
de foi, materiale de construcţii metalice sub
formă de plăci, materiale de construcţii şi
elemente din metal, materiale metalice pentru
construcţii, metale, metale de placare, metale
grele, metale laminate, metale neferoaseşi
aliajele lor, metale nepreţioase obişnuite, aliaje
din metale obişnuite, metale obişnuite brute
sau semifabricate, rotile metalice pentru mobilă,
module de birouri transportabile din metal,
module metalice transportabile, monumente
din metale comune, monumente din metale
nepreţioase, mulaje de aluminiu, mulaje din
metal pentru construcţii, ,opritoare din metal,
oţel, aliaje de oţel, benzi de oţel, oţel brut sau
semifabricat, oţel carbon, oţel inoxidabil, oţel
inoxidabil sub formă de foi, oţel inoxidabil sub
formă de benzi, piese turnate din oţel, piese
turnate din oţel (semifabricate), oţel placat, oţel
profilat, sârme din oţel, stâlpi din oţel, oţel
sub formă de bară, oţel sub formă de benzi,
oţel sub formă de bobine, oţel sub formă de
cilindru, oţel sub formă de foi, oţel sub formă
de folii, oţel sub formă de plăci, oţel sub
formă de rulou, oţel sub formă de tije, table
din oţel, ţevi din oţel, oţel tras la rece, oţeluri
laminate, oţeluri relaminate, oţeluri sub formă de
tambure, oţeluri sudabile, paleţi de depozitare
din metal, panouri de metal, pavaje metalice,
pereţi metalici, pergole din metal, pervazuri din
metal, piese din metal brut, piese din metal forjat,
piese forjate din oţel, plăci din aluminiu, plăci din
metal, plăci din metale comune, plăci din oţel
galvanizat, plase din metal, plăcuţe cu numărul
de cursă pentru biciclete, din metal, plăcuţe de
identificare pentru câini, din metal, plăcuţe de
identificare pentru animale, din metal, plăcuţe
din metal pentru inscripţii, plăcuţe metalice cu
numere de case, plăcuţe metalice de identificare
şi plăcuţe metalice pentru uşi, plăcuţe metalice
de identificare, platforme din metal, porţi de fier,
porţi metalice pentru deversoare, porţi rulante
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metalice, porţi rulante (metalice) cu proprietăţi
izolante, praguri metalice, prefabricate din oţel,
profile metalice, sisteme de rafturi din metal,
rame de uşi metalice, recipiente din folie de
aluminiu, recipiente din metal, rigole din metal,
rulouri exterioare din metal, scări metalice, scări
mobile din metal, scări şi schele metalice,
sculpturi din metale nepreţioase, sculpturi în
metal, secţiuni de uşă din metal, sere metalice,
stâlpi de metal (părţi de construcţie), statui
din aliaje de metale comune, structuri de
construcţii din metal, structuri din oţel, structuri
şi construcţii metalice transportabile, suporturi
metalice, suporturi metalice pentru panouri,
suporturi metalice pentru rafturi, şuruburi
metalice, tablă de aluminiu, tablă metalică,
bandă metalică şi bobine metalice, tablă metalică
pentru acoperiş, tablă placată cu nichel şi zinc,
table din metal, table din oţel acoperite cu zinc
(galvanizate), table din oţel acoperite cu vinil,
table metalice pentru acoperişuri, table pentru
acoperişuri metalice, cârlige pentru tăbliţe de
ardezie, taburete cu trepte din metal, tavane
cu panouri metalice, tavane suspendate cu
cadre metalice, tavane suspendate metalice, tăvi
metalice, tuburi metalice, turnichete din metal,
unelte metalice pentru construcţii, unităţi de uşi
metalice, unităţi mobile de prezentare (structuri)
din metal, unităţi modulare pentru construcţii
metalice, uşi batante din metal pentru pisici, uşi
batante din metal pentru câini/pisici, uşi blindate
din metal, cadre metalice pentru uşi, uşi cu plasă
din metal, uşi de garaj metalice, uşi de incendiu
metalice, uşi din aluminiu, uşi din aluminiu pentru
curţi interioare, uşi din metal rezistente la foc,
dispozitive neelectrice pentru deschiderea uşilor,
uşi exterioare din metal, uşi exterioare rulante
din metal, uşi glisante metalice, uşi glisante
metalice pentru clădiri, role metalice pentru uşi
glisante, uşi izolante din metal, uşi metalice,
uşi metalice antifoc, uşi metalice basculante,
uşi metalice blindate, uşi metalice de garaj, uşi
metalice de incendiu, uşi metalice de siguranţă,
uşi metalice pentru a permite accesul animalelor
de companie în clădiri, uşi metalice pentru
case de bani, uşi metalice pentru clădiri, uşi
metalice pentru curţi interioare, uşi metalice
pentru interioare, uşi pentru curţi interioare (cu
ramă metalică), uşi, porţi, ferestre şi jaluzele
pentru ferestre din metal, uşi rezidenţiale din
aluminiu, uşi rotative din metal, uşi rulante din
metal, uşi rulante metalice pentru scopuri de
siguranţă, uşi şi ferestre din metal, sonerii de uşi
metalice, neelectrice pentru uşi, tăblii metalice
pentru uşi, tocuri metalice pentru uşi, valve
de reglare metalice, altele decât piese pentru
maşini, valve din metal acţionate manual, valve
metalice, altele decât părţi de maşini, valve

metalice pentru conducte de scurgere, valve
metalice pentru conducte de apă, vitrine metalice
pentru magazine, zăvoare din metal, tablă
metalică, bandă metalică şi bobine metalice,
prefabricate din oţel, structuri din oţel, metal -
sudură pentru oţel inoxidabil, metale comune şi
aliajele acestora inclusiv oţel inoxidabil, foi de
metal inclusiv cele din aliaje de oţel şi fier titan.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produsele din clasa 6, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produsele din
clasa 6, administraţie comercială, management
de afaceri comerciale, organizare de expoziţii
cu scop comercial sau antreprenorial, organizare
de expoziţii comerciale, organizare de expoziţii
în scopuri comerciale, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi de promovare, organizare de
expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, organizare de
expoziţii şi evenimente în scopuri comerciale
şi publicitare, organizare de expuneri în
scop de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare de târguri comerciale,
organizare de tranzacţii comerciale şi contracte
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoţionale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicarea de broşuri publicitare,
difuzare de materiale publicitare, pregătirea
de texte publicitare, publicitate, publicitate
online, publicitate prin bannere, publicitate
prin corespondenţă, realizare de materiale
publicitare, realizare de târguri comerciale,
servicii de comerţ en gros sau cu amănuntul
cu privire la produsele din clasa 06 mai sus-
mentionate, servicii de consultanţă comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii
de marketing, servicii de marketing comercial,
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, 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.
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40. Fabricare Ia comandă de mobilier, servicii
de tâmplărie (fabricare la comandă), fabricarea
de mobilier pe bază de comandă şi specificaţii
primite de la terţi, servicii de fabricare
şi de finisare de metale, prelucrare de
mobilier, servicii de tâmplărie, servicii de
tâmplărie (producţie la comandă), prelucrare
de metale, tratarea şi prelucrarea minereurilor
şi a concentratelor de minereuri, servicii de
fabricare şi de finisare de metale, fabricare la
comandă de produse de fierărie, asamblare de
materiale la comandă pentru terţi, asamblare de
produse pentru terţi, colorarea metalelor (nu cu
vopsea), colorare (vopsire), cromarea articolelor
metalice, cromarea dură şi nichelarea dură a
suprafeţelor metalice, extrudarea (prelucrarea)
de aliaje metalice, finisarea metalelor,
galvanizarea metalelor, laminare, laminarea
lemnului, laminarea metalelor, lipirea metalelor,
acoperirea (placarea) metalelor, călirea
metalelor, metalizare, nichelare, perforarea
metalelor, placarea metalelor, placarea pe
interior şi pe exterior a ţevilor şi tuburilor
metalice, placarea şi laminarea metalelor,
prelucrare de metale, prelucrare metalurgică,
prelucrare mobilier, servicii de fabricare şi
de finisare de metale, tăierea şi prelucrarea
lemnului, tăierea metalelor, tăierea oţelului,
tratarea (prelucrarea) metalului, tratarea şi
placarea oţelului la cald, turnarea metalelor,
finisarea suprafeţelor articolelor metalice,
metalizare, metalizarea suprafeţelor, prelucrare
metalurgică, rafinarea metalelor, servicii de
lustruire a oţelului inoxidabil, tratarea la cald a
metalelor, tratarea metalelor, tratarea metalului
(călire), tratarea metalului (emailare), tratarea
metalului (forjare), tratarea metalului (matriţare),
tratarea metalului (modelare), tratarea metalului
(ştanţare), tratarea (prelucrarea) metalului,
turnare în metalurgie, turnare sub presiune de
metale, turnarea metalelor, vopsire, placarea cu
aluminiu.

───────
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Adezivi pentru fixarea unghiilor false, adezivi
pentru gene, păr şi unghii false, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, articole
de parfumerie şi odorizante (preparate pentru
parfumarea camerei), preparate cosmetice
pentru baie, beţisoare parfumate, bile
efervescente de baie, burete impregnat cu
săpun, corectoare anticearcăne, corector facial,
motive decorative autocolante de uz cosmetic,
cosmetic, cosmetice colorate, cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, cosmetice decorative,
cosmetice nemedicinale, cosmetice pentru buze,
cosmetice pentru tratarea pielii uscate,
cosmetice pentru unghii, cosmetice pentru
vânzare sub formă de kit, preparate cosmetice
pentru slăbire, cosmetice şi preparate cosmetic,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
creioane cosmetice pentru obraji, creioane de
contur pentru buze, creioane de conturare
a buzelor, creioane de machiaj, creioane
de ochi de uz cosmetic, creioane de uz
cosmetic, creioane dermatografe, creioane
pentru buze, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă cosmetică pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, cremă
de noapte, cremă pentru cuticule, cremă
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pentru faţă care nu este medicinal, cremă
pentru fixarea coafurii, cremă pentru ochi,
cremă pentru ten deschis, cremă pentru unghii,
creme anti-îmbătrânire, creme anticelulitice,
creme antirid, creme aromoterapeutice, creme
cosmetic, creme cosmetice de mâini, creme
cosmetice pentru duş, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de baie
(nemedicinale), creme de corp (nemedicinale),
creme de curăţare, creme de curăţare pentru
piele, creme de îngrijire a pielii, altele decât
cele pentru uz medical, creme de întreţinere,
creme de masaj, nemedicinale, creme de
noapte (cosmetic), creme de păr, creme
de piele nemedicinale, creme de zi, creme
hidratante pentru corp, creme hidratante pentru
piele (produse cosmetic), creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme împotriva îmbătrânirii,
creme, loţiuni şi geluri hidratante, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curăţare,
creme (nemedicinale) pentru curăţarea pielii,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme pentru buze, creme pentru corp, creme
pentru corp parfumate, creme pentru corp
(produse cosmetic), creme pentru demachiere,
creme pentru epilare, creme pentru faţă, creme
pentru faţă de uz cosmetic, creme pentru faţă
(produse cosmetic), creme pentru mâini de uz
cosmetic, creme pentru măşti corporale, creme
pentru ochi (nemedicinale), creme pentru piele,
creme pentru spălare, creme pentru ten deschis
(de uz cosmetic), creme şi loţiuni cosmetice,
creme şi loţiuni pentru bronzat, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), dizolvanţi pentru lac de unghii
(produse cosmetic), fard cremos de obraz, fard
de obraz, fard de obraz lichid, fard de pleoape,
fard pentru efect de pleoapă dublă, farduri,
farduri cosmetic, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, farduri de
obraz, farduri de pleoape sub formă de creioane
şi pudră, farduri de sprâncene, farduri pentru
obraz şi buze, farduri pentru ochi, farduri pentru
pleoape, farduri pentru truse de machiaj, fond
de ten, fond de ten (machiaj), fond de ten sub
formă de creamă, gene, adezivi pentru fixarea
genelor false, gene false, produse cosmetice
pentru gene, lac de bază pentru unghii, lac de
unghii, lapte de corp,
lapte de curăţare de uz cosmetic, lapte
de curăţare pentru îngrijirea pielii, lapte de
curăţare pentru faţă, lapte de curăţare pentru
uz cosmetic, lapte de înfrumuseţare, lapte
demachiant, lipici pentru întărirea unghiilor,
loţiuni cosmetice pentru faţă, loţiuni de curăţare,
loţiuni de înfrumuseţare, loţiuni de uz cosmetic,
loţiuni parfumate pentru corp, loţiuni parfumate

(preparate de toaletă), luciu de buze, machiaj
pentru faţă, machiaj pentru ochi, machiaj
pentru piele, produse pentru machiaj, măşti
corporale, măşti cosmetic, măşti cosmetice
de curăţare pentru faţă, măşti cu gel pentru
ochi, măşti de curăţare, măşti de frumuseţe,
măşti de înfrumuseţare pentru faţă, măşti de
mâini pentru îngrijirea pielii, măşti de piele
(cosmetice), măşti hidratante pentru piele, măşti
pentru coafat, măşti pentru faţă, odorizante
de casă, odorizanţi de cameră, ojă de unghii,
preparate pentru ondularea părului, parfumuri,
perle de baie, preparate cosmetice pentru
baie (nu de uz medical), preparate cosmetice
pentru bronzat, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, produse cosmetice pentru
piele, produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, produse cosmetice pentru spălarea feţei,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse de machiaj pentru faţă şi
corp, produse de masaj, nemedicamentoase,
produse de parfumare pentru cameră, produse
hidratante, produse hidratante anti-îmbătrânire,
produse hidratante antiîmbătrânire de uz
cosmetic, produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice), produse pentru curăţarea
feţei (cosmetic), pudră de corp, pudră de
machiaj, pudră de mâini, rimel, rimeluri pentru
păr, ruj de buze, rujuri, rujuri cremoase, săruri
de baie, spumă de baie, spumă de baie şi
de duş, spumă de curăţare, spumă de duş,
spumă de protecţie pentru păr, spumă de ras,
trusă pentru cosmetic, tuş lichid pentru ochi,
ulei de baie, uleiuri de baie de uz cosmetic,
uleiuri de curăţare, uleiuri de cuticule, uleiuri
şi loţiuni pentru masaj, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru îngrijirea
părului, unghii false, unghii false de uz cosmetic,
unt de corp.
14. Accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, ace (bijuterii), ace bijuterii pentru
pălării, ace de ceasornic, articole de bijuterie,
bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii confecţionate
din pietre semipreţioase, bijuterii confecţionate
din plastic, bijuterii confecţionate din metale
nepreţioase, brăţări, bijuterii ornamentale,
bijuterii pandantive, bijuterii pentru cap, bijuterii
pentru împodobire personal, bijuterii pentru
uz personal, brăţări de ceas, brelocuri, broşe
(bijuterie), casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, ceasuri, ceasuri de birou, cercei, coliere
(bijuterii), inele (bijuterii), inele şi lanţuri de
chei, lanţuri (bijuterii), medalioane (bijuterii),
ornamente din sau placate cu metale preţioase
sau semipreţioase sau pietre sau imitaţii ale
acestora, perle artificial, perle (bijuterie), statuete
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şi figurine, din sau placate cu metale preţioase
sau semipreţioase sau pietre sau imitaţii ale
acestora.
18. Cadre pentru umbrele sau umbrele de
soare, casete din piele sau din piele artificial,
casete pentru accesorii de frumuseţe, cufere şi
geamantane, curele de umăr, curele de umăr
din piele, curele din imitaţie de piele, curele din
piele, curele din piele (şelărie), cutii de machiaj,
cutii de pălării din imitaţie de piele, cutii din
piele şi imitaţie de piele de pălării, pentru voiaj,
cutii din imitaţii de piele, geamantane cu rotile,
geamantane de mici dimensiuni, geamantane
mari (cufere) de călătorie, cutii din piele, cutii
din piele pentru pălării, cutii pentru cărţi de
vizită (portvizite), cutii pentru corespondenţă şi
documente de valoare, genţi, genţi cu rotile,
genţi cu structură moale, genţi de călătorie,
genţi casual, genţi de lucru, genţi de mână,
genţi de mână pentru bărbaţi, genţi de mână
(poşete), genţi de muzică, genţi de pânză, genţi
de plajă, genţi de seară, genţi de stradă, genţi
de transport universal, genţi de umăr, genţi de
umăr pentru copii, genţi de voiaj cu rotile, genţi
de voiaj de mână, genţi de voiaj din imitaţie
de piele, genţi de voiaj din materiale plastic,
genţi de voiaj din pânză, genţi de voiaj din piele
pentru haine, genţi de voiaj pentru avion, genţi
de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genţi de
voiaj pentru pantofi, genţi din imitaţie de piele,
genţi din piele, genţi pentru şcolari, genţi pentru
sport, genţi servietă, genţi şi portofele din piele,
genţi sport de uz general, genţi sportive, gentuţe
cosmetic, ghiozdane, ghiozdane şcolare, huse
pentru costume, cămăşi şi rochii, huse
pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj, huse pentru
încălţăminte, huse pentru pantofi, huse pentru
umbrele, huse pentru umbrele de soare, mini-
rucsacuri, plase de cumpărături, portcarduri
(marochinărie), portchei, portofele, portofele cu
compartimente pentru carduri, portofele, inclusiv
portcarduri, portofele pentru carduri, poşete,
poşete de damă, poşete de mână, poşete de
seară, poşete din imitaâie de piele, poşete din
piele, poşete din zale împletite, poşete la modă,
poşete mici de purtat sub braţ, poşete mici
(genţi de mână), poşete, portmonee şi portofele,
poşetuţe, rucsacuri, rucsacuri cu rotile, rucsacuri
de munte, rucsacuri de zi, rucsacuri mici,
serviete, serviete (articole din piele), serviete
din imitaţie de piele, serviete din piele, serviete
diplomat, serviete (marochinărie, serviete pentru
bărbaţi, serviete pentru documente, serviete
pentru şcolari, serviete şi genţi diplomat,
umbrele, umbrele de ploaie, umbrele de plajă,
umbrele de soare, umbrele şi parasolare,
umbrele pentru copii, valise, valize cu rotile,
valize de piele.

21. Material pentru curăţare, material pentru
îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, perii şi alte articole pentru curăţare,
material pentru perii, perii şi articole pentru
confecţionarea periilor, produse pentru curăţare,
statui, figurine, plăci şi obiecte de artă din
materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice şi de toaletă
şi articole de baie, veselă, articole de bucătărie şi
recipient, boluri pentru decoraţiuni florale, boluri
pentru flori, ghivece de ceramic, ghivece de flori,
ghivece de flori din porţelan, ghivece de lut,
bureţi abrazivi, bureţi abrazivi de bucătărie sau
de uz casnic, bureţi abrazivi pentru bucătărie,
bureţi abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curăţare), bureţi artificiali pentru uz casnic,
bureţi de baie, bureţi de curăţat de uz casnic,
bureţi de mare naturali, bureţi de menaj, cârpă
pentru ochelari, cârpe de bumbac pentru curăţat,
cârpe de curăţat, cârpe de şters pentru ştergerea
ochelarilor, cârpe de şters praful, cârpe pentru
curăţare, cârpe pentru lustruit, dozatoare de
săpun, distribuitoare de săpun, distribuitoare
pentru săpun lichid (pentru uz casnic), perii de
baie, perii de curăţare, perii pentru curăţarea
covoarelor, perii pentru haine, perii pentru igiena
personală, ustensile de bucătărie, vase pentru
bucătărie, căni, cutii pentru ceai, ceainice,
coşuri de uz casnic, farfurii din plastic, farfurii
din plastic (veselă), farfurii din sticlă, furculiţe
de servit (ustensile de bucătărie), fructiere,
inele pentru şerveţele, inele pentru şerveţele,
nu din metale preţioase, infuzoare de ceai,
instrumente de uz casnic, linguri pentru gătit
şi servit (ustensile de bucătărie), mănuşi de
bucătărie, oale de gătit, oliviere, pahare din
carton, pahare din hârtie, pahare, vase de
băut şi articole pentru baruri, platouri pentru
aperitive, platouri (veselă), porţelan decorative,
porţelanuri, recipiente de uz casnic, servicii
de cafea (veselă), set recipiente de bucătărie,
seturi de cafea formate din ceşti şi farfurii,
seturi de condiment, seturi de masă (recipient)
pentru condiment, sfeşnice, suporturi de căni,
suporturi pentru aşezat vasele fierbinţi pe masă,
suporturi pentru hârtia de bucătărie, suporturi
pentru beţişoare chinezeşti, suporturi pentru
ceainice, suporturi pentru scobitori, suporturi
pentru şerveţele de masă, tăvi de uz casnic, tăvi
de servit
, tigăi, termosuri, ustensile casnice şi de
bucătărie, ustensile de bucătărie, ustensile de
bucătărie din silicon, ustensile de menaj, vase
de bucătărie, vase de ceramic, veselă, veselă,
altele decât cuţite, furculiţe şi linguri, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare de fard, aplicatoare
pentru cosmetic, aplicatoare pentru fardurile de
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ochi, aplicatoare pudră, articole pentru curăţarea
dentară (periuţe), bureţei pentru machiaj, bureţi,
ustensile cosmetice, dipozitive de demachiere,
dispozitive pentru săpun lichid, dozatoare de gel
de duş, dozatoare de săpun, dozatoare de săpun
de mâini, dozatoare pentru creme de îngrijire a
pielii, savoniere.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, seturi de jucării, jucării, jocuri,
articole de joacă şi articole pentru petrecere,
ornamente pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru petrecere şi pomi de Crăciun artificiali,
ornamente pentru pomul de Crăciun (cu excepţia
articolelor de iluminat şi a dulciurilor), ornamente
muzicale pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru suportul pomului de Crăciun.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, publicitate online,
servicii de comenzi online (servicii de vânzare),
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genţi de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de voiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălţăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cuţite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, administrarea afacerilor
comerciale pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrarea afacerilor comerciale
pentru puncte de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, servicii de analiză de piaţă privind
vânzarea de bunuri, servicii de comandă cu
ridicata, servicii de vânzare cu ridicata de
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genţi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decoraţiuni festive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curăţare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2018 05555
(151) 28/08/2018
(732) SC KINETECH DISTRIBUTION

SRL, STR. CONSTRUCTORILOR
NR. 4, BL. G1, SC. 4, ET. 2, AP.
35, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

KINETECH

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
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6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
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 protecție
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
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
9. 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. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice

transportabile, monumente, nemetalice.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.(Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 05556
(151) 28/08/2018
(732) BB COM S.R.L., STR. SPANCIOC

NR. 32, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Animăluţul Meu

(531) Clasificare Viena: 26.03.07; 26.03.15;
27.05.01; 29.01.13; 03.01.06; 03.01.08

(591) Culori revendicate:roşu închis, verde
deschis, 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).
44. Servicii veterinare, chirurgie veterinară,
servicii chirurgicale veterinare, servicii de
asistenţă în domeniul veterinar, închiriere de
instrumente de medicină veterinară, furnizare de
informaţii despre servicii veterinare, servicii de
informaţii veterinare oferite pe internet, servicii
de informare cu privire la produsele farmaceutice
veterinare, servicii de informare cu privire la
industria farmaceutică veterinară, stomatologie
veterinară.

───────

(210) M 2018 05557
(151) 28/08/2018
(732) S.C. ECOFARMACIA NETWORK

S.R.L. , STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 2, JUD BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ECO FARMACIA O
farmacie pe sufletul tău!

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
9. 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. (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
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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 05558
(151) 28/08/2018
(732) SC WEKU TRADING SRL, STR.

POETULUI NR.101 B, JUD. 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)

KURT GERMAN MARKET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 26.04.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, gri, 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).

───────

(210) M 2018 05559
(151) 28/08/2018
(732) CAMELIA AUGUSTA LAZAR, STR.

CARDINAL IULIU HOSSU NR. 6-8,
SC. B, ET. 2, AP. 24, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
RADU-ANDREI LAZAR, STR.
CARDINAL IULIU HOSSU NR. 6-8,
SC. B, ET. 2, AP. 24, JUD. CLUJ ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ArhiDental Clinic
Arhitectură în miniatură

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 07.15.01;
07.15.22; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
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adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, publicitate şi marketing,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii, oferte, informaţii comerciale, toate
acestea în domeniul stomatologic.
40. Servicii de tehnician dentar.
41. Organizare de cursuri de instruire tehnică,
furnizare de cursuri de educaţie continua în
domeniul stomatologic, organizarea de cursuri
educative destinate studenţilor, organizare şi
coordonare de cursuri educaţionale, organizare
de ateliere profesionale şi cursuri de pregătire
profesională, organizare de cursuri, organizare
de cursuri de instruire, organizare şi coordonare
de cursuri.
44. Servicii stomatologice, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informaţii
despre stomatologie, asistenţă stomatologică,
consultaţii stomatologice, închiriere de
instrumente stomatologice, anestezie dentară,
servicii de igienă dentară, servicii oferite de
clinici dentare, asistenţă medicală, asistenţă
medicală la domiciliu, asistenţă medicală
de urgenţă, servicii de asistenţă medicală,
furnizare de asistenţă medicală, servicii
prestate de tehnicieni de radiologie, servicii
oferite de un cabinet stomatologic, servicii
oferite de un centru stomatologic, servicii
de asistenţă medicală şi stomatologică, cu
activităţi specifice cum sunt: medicină dentară,
tratamente stomatologie generală, endodonţie,
protetică dentară, implantologie, chirurgie dento-
alveolară, ortodonţie şi ortopedie dento-facială,
parodontologie, radiologie dentară, servicii de
endodonţie, servicii de ortodonţie, servicii de
parodontologie, servicii de implantologie, servicii
de radiologie dentară, servicii de radiologie,
radiodiagnostic, servicii de protetică dentară,
chirurgie dentară, chirurgie dento-alveolară,
servicii oferite de o clinică stomatologică, servicii
stomatologice de tip ambulator, servicii oferite de
un centru de medicină dentară.

───────

(210) M 2018 05560
(151) 28/08/2018
(732) RCS & RDS S.A., STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM 2000
BUILDING, FAZA I, ET. 2, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Avancronica 1x2

(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 05561
(151) 28/08/2018
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

fares 1929 ALGO PLANT

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.07.11

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

3. Uleiuri esenţiale, creme, geluri, unguente.
───────
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(210) M 2018 05562
(151) 28/08/2018
(732) PARASCHIV MIHALE, STR.

CUZA VODA NR. 46B, COMUNA
DOBROESTI, JUD. ILFOV, SAT
DOBROESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Trattoria BoccA Best italian

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
25.01.19; 26.11.25; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05563
(151) 28/08/2018
(732) PARASCHIV MIHALE, STR.

CUZA VODA NR. 46B, COMUNA
DOBROESTI, JUD. ILFOV, SAT
DOBROESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

BOCCA italian gastronomy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.14

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

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05564
(151) 28/08/2018
(732) THE SOHO PROPERTY GROUP

SRL, BD. FERDINAND I NR. 58,
BL. B, ET. 7, AP. 18, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SOHO PROPERTY

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 05565
(151) 28/08/2018
(732) BRIGHT BUSINESS SERVICES

SRL, CALEA DUDESTI NR.
145, ET. 4, AP. 107, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031084,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
apple

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

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 de înregistrare, discuri compacte, dvd-
uri şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator (programe), extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
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referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 05566
(151) 28/08/2018
(732) CARMEN DASCĂLU, STR.

RĂCARI NR. 16, BL. 44A, SC.
1, ET. 8, AP. 36, SECTOR 3,
BUCURESTI, 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)

roserry

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

clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, în special produse
de îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii, din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), 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, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi

informaţii de piaţă, promovare de bunuri şi
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2018 05567
(151) 28/08/2018
(732) SILVIA VOICULESCU, STR.

PUTUL DE PIATRA NR. 4, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

2inkledent

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
27.07.01; 29.01.13; 02.09.08; 01.01.02

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
portocaliu

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

44. Servicii stomatologice, asistenţă
stomatologică, închiriere de instrumente
stomatologice, stomatologie estetică, consiliere
în domeniul stomatologiei, furnizare de informaţii
despre servicii stomatologice, servicii oferite
de clinici medicale, servicii prestate de medici,
servicii de tratament medical, servicii oferite de
clinici medicale, furnizare de servicii medicale.

───────
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(210) M 2018 05568
(151) 28/08/2018
(732) GEORGE-ORLANDO GHIURI,

STRADA MUNCEL NR. 39C, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MOFT

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2018 05569
(151) 28/08/2018
(732) ILEANA GABRIELA FURNIGA,

BLD. RAMNICU SARAT NR.
29, BL. 11A1, SC. 1, ET. 7, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

hours

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.24; 26.01.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi:
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05571
(151) 28/08/2018
(732) Intersnack Group GmbH & Co.

KG, PETER-MÜLLER-STRASSE 3
, DÜSELDORF, 40468 , GERMANIA

(740) Cabinet MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR, 4, SC. B, ET. 2, AP. 8, SECTOR
1, 010588, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Nutline EXTRA ROASTED

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

29. Produse din legume şi cartofi extrudate
şi granulate şi altfel fabricate sau prelucrate,
nuci, nuci caju (acaju), fistic, migdale, alune,
arahide, nuci de cocos (deshidratate, uscate)
prăjite, uscate, sărate, condimentate, glasate/
acoperite cu glazură şi prelucrate, fructe şi
legume conservate, uscate şi preparate, extracte
de ierburi/buruieni pentru alimente, produse din
ghimbir ca fructe uscate, unt de arahide.
30. Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere extrudate şi granulate
şi altfel fabricate sau prelucrate, produse din
ghimbir, ca produse de cofetărie şi jeleuri de
fructe, biscuiţi aromati şi covrigi, batoane musii,
constând în principal din nuci, fructe uscate,
seminţe de cereale prelucrate, ciocolată şi
produse din ciocolată, sosuri.
31. Fructe cu coaja lemnoasă, nuci, caju, fistic,
migdale, alune, arahide şi seminte, toate acestea
neprelucrate, alge (proaspete) pentru consum
uman.

───────
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(210) M 2018 05572
(151) 28/08/2018
(732) CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.,

BD. BUCURESTII NOI, NR.140,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

MATACHE MACELARU'
Cine stie, cunoaste!

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.11;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

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).

───────

(210) M 2018 05573
(151) 28/08/2018
(732) MAROZA NATURAL SRL, BD.

DACIA NR. 107, ET. 1, CAMERA
5, SECTOR 2 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ESENŢA PLANT. ARTIZANUL

STĂRII DE BINE!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
sau/şi cu ridicata de produse pentru
îngrijirea, curăţirea, înfrumuseţarea, sănătatea
şi alimentaţia oamenilor, servicii de vânzare
cu amănuntul sau/şi cu ridicata de produse
pentru îngrijirea, curăţirea, înfrumuseţarea,
sănătatea şi alimentatia animalelor, servicii
de comert cu produse pentru îngrijirea,
curăţirea, înfrumuseţarea, sănătatea, alimentaţia
oamenilor şi a animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul sau/şi cu ridicata de produse
pentru îngrijirea şi curăţenia casei şi a
grădinii, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor, publicitate, organizarea de
târguri şi expoziţii în scopuri publicitare sau
comerciale, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanţilor să
obţină reduceri la produse şi servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
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furnizare de servicii de informare şi consiliere
în domeniul comerţului electronic, servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, servicii de comenzi online, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziţie plasate
prin telefon sau calculator.

───────

(210) M 2018 05574
(151) 28/08/2018
(732) BREEZE FINE SOFT SRL,

STR. G-RAL GHEORGHE
MANU NR. 14, ETAJ 6 AP. 20,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010446,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FinUp

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

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

───────

(210) M 2018 05575
(151) 28/08/2018
(732) ASOCIATIA ROVOLUTION, ALEEA

IZVORUL OLTULUI NR. 5, BL.
28, SC. D, ET. 4, AP.58, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CAMBRIDGE
PREPARATION INSTITUTE

(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 07.05.02;
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro, turcoaz, crem,
alb, negru

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

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

───────

(210) M 2018 05576
(151) 28/08/2018
(732) ASOCIAŢIA MY TRANSYLVANIA,

STR. N. IORGA NR. 59, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, 550361, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
TRANSILVANIAN BRUNCH

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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39. Servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii de transport pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizare de rute turistice, organizarea
de rute turistice (transport), organizare de tururi
ale oraşelor, organizare de tururi de oraş şi de
excursii, organizare şi rezervare de excursii şi
de tururi de oraş, furnizare de informaţii pentru
turişti despre excursii şi tururi de oraş, organizare
de excursii, excursii de o zi şi tururi de oraş,
planificare şi organizare de tururi de oraş şi de
excursii de o zi, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic şi excursii. ghid turistic şi
excursii.
41. Organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente dedivertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare şi coordonare de evenimente
de divertisment, organizare şi realizare de
târguri cu scop cultural sau educaţional,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de texte şi imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente ulturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare.

43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, consultaţii privind
reţetele de gătit, restaurante (servirea mesei),
servicii de consultanţă în domeniul artelor
culinare.

───────

(210) M 2018 05577
(151) 28/08/2018
(732) ASOCIAŢIA MY TRANSYLVANIA,

STR. N. IORGA NR. 59, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, 550361, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
OLTENIA BRUNCH

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

39. Servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii de transport pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizare de rute turistice, organizarea
de rute turistice (transport), organizare de tururi
ale oraşelor, organizare de tururi de oraş şi de
excursii, organizare şi rezervare de excursii şi
de tururi de oraş, furnizare de informaţii pentru
turişti despre excursii şi tururi de oraş, organizare
de excursii, excursii de o zi şi tururi de oraş,
planificare şi organizare de tururi de oraş şi de
excursii de o zi, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic şi excursii.
41. Organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente dedivertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
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teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare şi coordonare de evenimente
de divertisment, organizare şi realizare de
târguri cu scop cultural sau educaţional,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de texte şi imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente ulturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare.
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, consultaţii privind
reţetele de gătit, restaurante (servirea mesei),
servicii de consultanţă în domeniul artelor
culinare.

───────

(210) M 2018 05578
(151) 28/08/2018
(732) ASOCIAŢIA MY TRANSYLVANIA,

STR. N. IORGA NR. 59, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, 550361, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
MUNTENIA BRUNCH

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

39. Servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii de transport pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizare de rute turistice, organizarea
de rute turistice (transport), organizare de tururi
ale oraşelor, organizare de tururi de oraş şi de
excursii, organizare şi rezervare de excursii şi
de tururi de oraş, furnizare de informaţii pentru
turişti despre excursii şi tururi de oraş, organizare
de excursii, excursii de o zi şi tururi de oraş,
planificare şi organizare de tururi de oraş şi de
excursii de o zi, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic şi excursii.
41. Organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente dedivertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare şi coordonare de evenimente
de divertisment, organizare şi realizare de
târguri cu scop cultural sau educaţional,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de texte şi imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
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de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente ulturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare.
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, consultaţii privind
reţetele de gătit, restaurante (servirea mesei),
servicii de consultanţă în domeniul artelor
culinare.

───────

(210) M 2018 05579
(151) 28/08/2018
(732) ASOCIAŢIA MY TRANSYLVANIA,

STR. N. IORGA NR. 59, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, 550361, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
Transilvania Gastronomica

Food Culture Festival
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39.  Servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii de transport pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizare de rute turistice, organizarea
de rute turistice (transport), organizare de tururi
ale oraşelor, organizare de tururi de oraş şi de
excursii, organizare şi rezervare de excursii şi
de tururi de oraş, furnizare de informaţii pentru
turişti despre excursii şi tururi de oraş, organizare

de excursii, excursii de o zi şi tururi de oraş,
planificare şi organizare de tururi de oraş şi de
excursii de o zi, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic şi excursii.
41. Organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente dedivertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare şi coordonare de evenimente
de divertisment, organizare şi realizare de
târguri cu scop cultural sau educaţional,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de texte şi imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente ulturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare.
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, consultaţii privind
reţetele de gătit, restaurante (servirea mesei),
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servicii de consultanţă în domeniul artelor
culinare.

───────


