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Cereri Mărci publicate în 06/12/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07679 29/11/2018 SC CAMERA 1 SRL Oana Nutu

2 M 2018 07957 29/11/2018 SC SKIN LIGHT SRL Skin Light DERMATOLOGY &
ESTHETICS

3 M 2018 07966 29/11/2018 LUCIA CHERECHES LC Foundation Arts & Culture

4 M 2018 08051 29/11/2018 SC KEEP SAFE SECURITY
SYSTEM SRL

KEEP SAFE SECURITY
SYSTEM

5 M 2018 08052 29/11/2018 SC STRAUSS ROMANIA SRL Doncafe Green active vitality

6 M 2018 08053 29/11/2018 SC STRAUSS ROMANIA SRL Doncafe origins of Brazil

7 M 2018 08054 29/11/2018 SC STRAUSS ROMANIA SRL Doncafe origins of Colombia

8 M 2018 08055 29/11/2018 SC STRAUSS ROMANIA SRL Doncafe Espresso Cremoso

9 M 2018 08056 29/11/2018 SC STRAUSS ROMANIA SRL Doncafe Espresso Perfetto

10 M 2018 08057 29/11/2018 VASILICA NELU GAVRILA hermannstandard

11 M 2018 08058 29/11/2018 ORIENTAL FLAVORS SRL FLAVORS

12 M 2018 08059 29/11/2018 SC KAZINST GRUP SRL HEATMAX POINT

13 M 2018 08060 29/11/2018 ASOCIAȚIA CULTURALA
SIPETUL ARTEI ONG

TMMB - TEATRUL MUZICAL
METROPOLITAN BUCUREȘTI

14 M 2018 08063 29/11/2018 SC SUD SEM TRADE SRL BIOSEM FNC FURAJE DE
SEGARCEA

15 M 2018 08064 29/11/2018 COMUNA DIOSIG PRIN
PRIMĂRIA DIOSIG

COȘUL FERMIERULUI
PRODUSE DIN DIOSIG / VALEA
IERULUI

16 M 2018 08065 29/11/2018 GLOBALWORTH ASSET
MANAGERS SRL

Art & Tech District

17 M 2018 08066 29/11/2018 GLOBALWORTH ASSET
MANAGERS SRL

Green Court

18 M 2018 08067 29/11/2018 GLOBALWORTH ASSET
MANAGERS SRL

Globalworth District

19 M 2018 08068 29/11/2018 GLOBALWORTH ASSET
MANAGERS SRL

Globalworth Art & Tech District

20 M 2018 08069 29/11/2018 GLOBALWORTH ASSET
MANAGERS SRL

Globalworth Tech District

21 M 2018 08070 29/11/2018 FINSOURCE SA HEALTH SHOP

22 M 2018 08071 29/11/2018 COSMINA TRIFU ELITTE RESIDENCE

23 M 2018 08072 29/11/2018 S.C. ONLINSHOP S.R.L. CRT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 08073 29/11/2018 SC RIVIUM GALERIA MALL

SRL
Card MOLDOVA CENTER
www.moldovacenter.ro

25 M 2018 08074 29/11/2018 NICOLAE RADU SAVOPOL Mr. Posterman

26 M 2018 08075 29/11/2018 DING COMMUNICATION SRL Instalatie
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(210) M 2018 07679
(151) 29/11/2018
(732) SC CAMERA 1 SRL, BD.

BASARABIA NR. 62, BL. 34,
SC. 2, ET. 9, AP. 88, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Oana Nutu

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

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 07957
(151) 29/11/2018
(732) SC SKIN LIGHT SRL, STR. MARIN

PREDA NR. 10-12, AP. 4, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Skin Light DERMATOLOGY
& ESTHETICS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
și înfrumusețare pentru persoane, servicii de
analiză medicală referitoare la tratamentul
persoanelor, consiliere farmaceutică, consiliere
în domeniul sănătății, asistență medicală.

───────

(210) M 2018 07966
(151) 29/11/2018
(732) LUCIA CHERECHES, STR.

NIKOLAI GOGOL NR. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LC Foundation Arts & Culture
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(531) Clasificare Viena: 26.15.09; 27.05.01;
24.17.25

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

41. Servicii culturale, educaționale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale.

───────

(210) M 2018 08051
(151) 29/11/2018
(732) SC KEEP SAFE SECURITY

SYSTEM SRL, STR. PTA CETATII
NR. 18, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

KEEP SAFE
SECURITY SYSTEM

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 26.11.08;
01.01.05; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 08052
(151) 29/11/2018
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STRADA: STR. NICOLAE
TECLU, NUMAR: 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368,
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)
Doncafe Green active vitality

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
Orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

───────

(210) M 2018 08053
(151) 29/11/2018
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STRADA: STR. NICOLAE
TECLU, NUMAR: 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368,
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)
Doncafe origins of Brazil

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
Orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
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───────

(210) M 2018 08054
(151) 29/11/2018
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STRADA: STR. NICOLAE
TECLU, NUMAR: 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368,
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)
Doncafe origins of Colombia

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
Orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

───────

(210) M 2018 08055
(151) 29/11/2018
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STRADA: STR. NICOLAE
TECLU, NUMAR: 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368,
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)
Doncafe Espresso Cremoso

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
Orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,

înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

───────

(210) M 2018 08056
(151) 29/11/2018
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STRADA: STR. NICOLAE
TECLU, NUMAR: 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368,
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)
Doncafe Espresso Perfetto

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
Orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

───────
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(210) M 2018 08057
(151) 29/11/2018
(732) VASILICA NELU GAVRILA, STR.

MIHAI BRAVU NR. 28B, JUD.
SIBIU, SELIMBAR, 557260, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2,
AP. 21, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

hermannstandard

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini şi utilaje pentru ambalat /impachetat,
maşini automate de distribuire/vânzare pentru :
îngheţată artizanală, îngheţată soft, îngheţată
comestibilă produsă industrial, sucuri, cafea,
maşini pentru preparare alimente, altele
decât pentru gătit, maşini pentru preparare
băuturi, malaxoare, maşini pentru prepararea
produselor din lapte, procesoare alimentare
electrice, aparate electromecanice pentru
preparare produse din industria alimentară,
respectiv: mixere, agitatoare, aeratoare băuturi,
storcatoare sucuri, râşniţe de cafea.
11. Aparate pentru congelarea alimentelor,
maşini şi aparate electrice pentru producerea
îngheţatei comestibile, îngheţatei artizanale,
îngheţatei soft, aparate pentru răcire băuturi,
apă, aparate de răcire şi/sau încălzire pentru
distribuire de băuturi calde sau reci, boilere,
prăjitoare de cafea şi fructe, filtre electrice
de cafea, maşini pentru cafea (cafetiere),
pasteurizatoare, aparate şi instalaţii pentru gătit,
cuptoare cu aer cald, boxe (camere) frigorifice,
maşini containere pentru refrigerare, oale de
gătit sub presiune.
35. Publicitate şi reclamă pentru aparatură şi
maşinile destinate preparării produselor din
industria alimentară, pentru maşini automate
destinate vânzării/ distribuirii de produse
alimentare (îngheţată, cafea, sucuri, băuturi
calde şi reci), servicii de import -export,
servicii de vânzare on-line şi/sau prin magazine
specializate ale acestora, servicii de vânzări
promoţionale, închirieri maşini automate de
vânzare/distribuire produse, management şi

marketing, asistenţă pentru managementul
comercial şi industrial în acest domeniu, servicii
comerciale de intermediere, utilizarea oricăror
forme de prezentare către cumparator, atât ale
produselor/serviciilor, precum şi ale aparaturii
şi maşinilor destinate industriei alimentare
(promovare), organizare şi participare la târguri,
expoziţii nationale şi internaţionale cu caracter
publicitar şi comercial, consultanţă profesională
comercială, tranzacţii şi negocieri comerciale/
contracte pentru terţi, servicii comerciale de
licenţiere a bunurilor şi serviciilor, servicii de
francizare, servicii de cesionare, administrare
comercială, toate în aceste domenii.

───────

(210) M 2018 08058
(151) 29/11/2018
(732) ORIENTAL FLAVORS SRL, STR.

DRISTORULUI NR. 114, CAM. 2,
BL. 13 C, SC. 1, ET. 1. SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FLAVORS

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210) M 2018 08059
(151) 29/11/2018
(732) SC KAZINST GRUP SRL, STR.

CĂLUGĂRENI NR. 111, CORP C1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

HEATMAX POINT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.01.03; 26.04.18

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

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08060
(151) 29/11/2018
(732) ASOCIAȚIA CULTURALA

SIPETUL ARTEI ONG, ŞOSEAUA
ODĂII NR. 511-513, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TMMB - TEATRUL MUZICAL
METROPOLITAN BUCUREȘTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 08063
(151) 29/11/2018
(732) SC SUD SEM TRADE SRL, STR.

UNIRII NR. 2, JUDEŢUL DOLJ,
SEGARCEA, DOLJ, ROMANIA

(540)

BIOSEM FNC FURAJE
DE SEGARCEA
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(531) Clasificare Viena: 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 08064
(151) 29/11/2018
(732) COMUNA DIOSIG PRIN PRIMĂRIA

DIOSIG, STR. LIVEZILOR NR. 32,
JUD. BIHOR, DIOSIG, 417235,
BIHOR, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

COȘUL FERMIERULUI
PRODUSE DIN DIOSIG /

VALEA IERULUI

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
05.03.13; 05.03.15; 27.05.01

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume

proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 08065
(151) 29/11/2018
(732) GLOBALWORTH ASSET

MANAGERS SRL, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR. 201, ET.
26, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Art & Tech District

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

35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcții,
închiriere de echipamente și mașini de birou,
închrierea spațiilor publicitare în clădiri de birouri
și spații comerciale, servicii comerciale derulate
de agenții imobiliare.
36. Servicii de închiriere și leasing imobiliar,
în legătură cu imobile cu destinații diferite,
indiferent de destinația atribuită acestora de
către chiriași sau locatari, inclusiv spații
de birouri, apartamente, spații comerciale,
complexe sportive și de agrement, spații
destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, administrare imobiliară și
administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, afaceri imobiliare,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
managementul apartamentelor, organizarea
finanțărilor pentru proiecte de construcții, servicii
de administrare a imobilelor și proprietăților,
leasing de bunuri imobiliare, servicii de
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planificare și organizare în sectorul dezvoltărilor
imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri
și construcțiilor imobiliare, reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru imobile
(interior), servicii de curățenie pentru imobile
(suprafață exterioară), servicii de curățenie
industrială pentru imobile, consultanță în
construcții, informații legate de construcții și
servicii de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri.

───────

(210) M 2018 08066
(151) 29/11/2018
(732) GLOBALWORTH ASSET

MANAGERS SRL, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR. 201, ET.
26, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Green Court

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

35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcții,
închiriere de echipamente și mașini de birou,
închrierea spațiilor publicitare în clădiri de birouri
și spații comerciale, servicii comerciale derulate
de agenții imobiliare.
36. Servicii de închiriere și leasing imobiliar,
în legătură cu imobile cu destinații diferite,
indiferent de destinația atribuită acestora de

către chiriași sau locatari, inclusiv spații
de birouri, apartamente, spații comerciale,
complexe sportive și de agrement, spații
destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, administrare imobiliară și
administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, afaceri imobiliare,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
managementul apartamentelor, organizarea
finanțărilor pentru proiecte de construcții, servicii
de administrare a imobilelor și proprietăților,
leasing de bunuri imobiliare, servicii de
planificare și organizare în sectorul dezvoltărilor
imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri
și construcțiilor imobiliare, reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru imobile
(interior), servicii de curățenie pentru imobile
(suprafață exterioară), servicii de curățenie
industrială pentru imobile, consultanță în
construcții, informații legate de construcții și
servicii de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri.

───────
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(210) M 2018 08067
(151) 29/11/2018
(732) GLOBALWORTH ASSET

MANAGERS SRL, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR. 201, ET.
26, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Globalworth District

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

35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcții,
închiriere de echipamente și mașini de birou,
închirierea spațiilor publicitare în clădiri de birouri
și spații comerciale, servicii comerciale derulate
de agenții imobiliare.
36. Servicii de închiriere și leasing imobiliar,
în legătură cu imobile cu destinații diferite,
indiferent de destinația atribuită acestora de
către chiriași sau locatari, inclusiv spații
de birouri, apartamente, spații comerciale,
complexe sportive și de agrement, spații
destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, administrare imobiliară și
administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, afaceri imobiliare,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
managementul apartamentelor, organizarea
finanțărilor pentru proiecte de construcții, servicii
de administrare a imobilelor și proprietăților,
leasing de bunuri imobiliare, servicii de
planificare și organizare în sectorul dezvoltărilor
imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri
și construcțiilor imobiliare, reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru imobile
(interior), servicii de curățenie pentru imobile
(suprafață exterioară), servicii de curățenie

industrială pentru imobile, consultanță în
construcții, informații legate de construcții și
servicii de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri.

───────

(210) M 2018 08068
(151) 29/11/2018
(732) GLOBALWORTH ASSET

MANAGERS SRL, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR. 201, ET.
26, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Globalworth Art
& Tech District

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

35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcții,
închiriere de echipamente și mașini de birou,
închirierea spațiilor publicitare în clădiri de birouri
și spații comerciale, servicii comerciale derulate
de agenții imobiliare.
36. Servicii de închiriere și leasing imobiliar,
în legătură cu imobile cu destinații diferite,
indiferent de destinația atribuită acestora de
către chiriași sau locatari, inclusiv spații
de birouri, apartamente, spații comerciale,
complexe sportive și de agrement, spații
destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
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de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, administrare imobiliară și
administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, afaceri imobiliare,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
managementul apartamentelor, organizarea
finanțărilor pentru proiecte de construcții, servicii
de administrare a imobilelor și proprietăților,
leasing de bunuri imobiliare, servicii de
planificare și organizare în sectorul dezvoltărilor
imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri
și construcțiilor imobiliare, reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru imobile
(interior), servicii de curățenie pentru imobile
(suprafață exterioară), servicii de curățenie
industrială pentru imobile, consultanță în
construcții, informații legate de construcții și
servicii de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri.

───────

(210) M 2018 08069
(151) 29/11/2018
(732) GLOBALWORTH ASSET

MANAGERS SRL, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR. 201, ET.
26, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Globalworth Tech District

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

35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcții,
închiriere de echipamente și mașini de birou,
închirierea spațiilor publicitare în clădiri de birouri
și spații comerciale, servicii comerciale derulate
de agenții imobiliare.
36. Servicii de închiriere și leasing imobiliar,
în legătură cu imobile cu destinații diferite,
indiferent de destinația atribuită acestora de
către chiriași sau locatari, inclusiv spații
de birouri, apartamente, spații comerciale,
complexe sportive și de agrement, spații
destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, administrare imobiliară și
administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, afaceri imobiliare,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
managementul apartamentelor, organizarea
finanțărilor pentru proiecte de construcții, servicii
de administrare a imobilelor și proprietăților,
leasing de bunuri imobiliare, servicii de
planificare și organizare în sectorul dezvoltărilor
imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri
și construcțiilor imobiliare, reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru imobile
(interior), servicii de curățenie pentru imobile
(suprafață exterioară), servicii de curățenie
industrială pentru imobile, consultanță în
construcții, informații legate de construcții și
servicii de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri.

───────
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(210) M 2018 08070
(151) 29/11/2018
(732) FINSOURCE SA, RUE DU RHÔNE,

GENEVA, ELVEȚIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU

KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR.201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

(540)

HEALTH SHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, gestionarea afacerilor
de servicii comerciale cu amănuntul, pentru terți,
offline și on-line, inclusiv permiterea terților să
adauge servicii de comerț cu amănuntul pe
propriile site-uri web prin asigurarea asistenței
în comerțul cu amănuntul sub formă de
produse, descrieri de produse, cărucioare de
cumpărături virtuale, facilități de plată, transport
și servicii de asistență clienți, servicii de
distribuție (vânzare) și servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata offline și on-line cu
produse și servicii din sectorul produselor și
serviciilor destinate îngrijirii personale, îngrijirii
sănătății și a frumuseții, regruparea, în beneficiul
terților, a unei game variate de produse și
servicii din sectorul produselor și serviciilor
destinate îngrijirii personale, îngrijirii sănătății
și a frumuseții (exceptând transportul lor),
permițând clienților să vadă și să aleagă comod
respectivele produse și servicii, inclusiv prin
intermediul unui site web, servicii de publicitate
și promovare, pentru produsele și serviciile
terților din sectorul produselor și serviciilor

destinate îngrijirii personale, îngrijirii sănătății și
a frumuseții, servicii de publicitate, și anume,
diseminare de publicitate pentru terți printr-o
rețea de comunicații electronică online, servicii
oferite de magazine online care oferă produse
și servicii din sectorul produselor și serviciilor
destinate îngrijirii personale, îngrijirii sănătății și
a frumuseții, furnizarea unui ghid de publicitate
online cu motor de căutare care conține bunuri și
servicii oferite de terți on-line, furnizare de spațiu
pe site-uri web pentru promovare de produse și
servicii ale terților, închiriere de spațiu publicitar
pe Internet.

───────

(210) M 2018 08071
(151) 29/11/2018
(732) COSMINA TRIFU, INTRAREA

NUFERILOR NR. 3, JUDEȚUL
ILFOV, ROȘU, 077042, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ELITTE RESIDENCE

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2018 08072
(151) 29/11/2018
(732) S.C. ONLINSHOP S.R.L., STR.

OLTENIEI NR. 26A, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, 610206,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

CRT

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Stații radio CB, stații de radio portative,
aparatură de radiocomunicații cu un singur
canal pentru stații fixe, echipamente de
telecomunicații, alarme personale, alarme de
incendiu, alarme de gaze, alarme electronice
antiefracție, încuietori (electrice) cu alarme,
aparate interfon, încuietori electrice, încuietori
electronice, încuietori inteligente, echipamente
video, aparate video, termometre, stabilizatoare
de tensiune.
37. Reparații stații radio CB, instalare stații radio
CB.
38. Telecomunicatii, telecomunicații prin radio.

───────

(210) M 2018 08073
(151) 29/11/2018
(732) SC RIVIUM GALERIA MALL SRL,

STR. PALAT NR. 1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Card MOLDOVA CENTER
www.moldovacenter.ro

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, mov, crem,
portocaliu, verde

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de loializare, motivare si recompensare,
promovarea prin distribuirea de carduri de
reduceri, distribuire de materiale publicitare
si promoționale, administrarea unui program
de reduceri și facilități dedicat membrilor,
promovarea reducerilor și facilităților pe baza
cardului de membru.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii referitoare
la cardurile de reduceri.

───────

(210) M 2018 08074
(151) 29/11/2018
(732) NICOLAE RADU SAVOPOL, BD.

FERDINAND NR. 2, ET. 4, AP. 22,
JUDEȚUL PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
Mr. Posterman

(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 protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terților a unei varietăți de produse
(cu excepția transportului acestora) permițând
clienților să le vadă și să le cumpere comod,
aceste servicii putând fi furnizate de magazine
de vânzare cu amănuntul, de magazine en-
gros, de distribuitoare automate, prin cataloage
de comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul
site-urilor web sau a programelor de
televiziune pentru cumpărături, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, servicii de intermediere comercială.

───────
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(210) M 2018 08075
(151) 29/11/2018
(732) DING COMMUNICATION SRL,

STR. GEOROCENILOR NR. 9,
COMUNA DOBREȘTI, JUDEȚUL
DOLJ, SAT GEOROCEL, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Instalatie

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

11. Instalații pentru iluminatul pomilor de
Crăciun, instalații luminoase pentru pomul de
Crăciun, instalații luminoase de Crăciun (altele
decât lumânări), instalații de iluminat pentru
pomul de Crăciun, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de Crăciun (instalații luminoase).
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────


