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Cereri Mărci publicate în 06/08/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04916 30/07/2018 PSI CONS EXPERT OFFICE

ADA SRL
PSI CONS EXPERT OFFICE
ADA

2 M 2018 04966 30/07/2018 SC SERMOB DESIGN SRL AMBALAJE HORECA

3 M 2018 04970 30/07/2018 QUANTOR EXPERT SECURITY
SRL

QUANTOR EXPERT SECURITY

4 M 2018 04971 30/07/2018 SC EUROLUC TRANS SRL EuroLuc Trans

5 M 2018 04972 30/07/2018 CREDIUS IFN S.A. Mezzanine Credit

6 M 2018 04973 30/07/2018 SC BRASHMORE
FRANCHISING COMPANY SRL

MADNESS

7 M 2018 04974 30/07/2018 SC BRASHMORE
FRANCHISING COMPANY SRL

MADNESS

8 M 2018 04975 30/07/2018 BRASHMORE FRANCHISING
COMPANY SRL

MADNESS

9 M 2018 04976 30/07/2018 RCS & RDS S.A dl. Ştefănescu şi economia

10 M 2018 04977 30/07/2018 RCS & RDS S.A ROMÂNIA LA BILANŢ

11 M 2018 04978 30/07/2018 RCS & RDS S.A PLAN DETALIU

12 M 2018 04979 30/07/2018 RCS & RDS S.A JURNAL ECONOMIC

13 M 2018 04980 30/07/2018 RCS & RDS S.A BANII ÎN MIŞCARE

14 M 2018 04981 30/07/2018 RCS & RDS S.A Chill FM

15 M 2018 04982 30/07/2018 RCS & RDS S.A Viitor#Nelimitat

16 M 2018 04983 30/07/2018 RCS & RDS S.A Inspirati#Nelimitat

17 M 2018 04984 30/07/2018 RCS & RDS S.A Conectati de 25 de ani#Nelimitat

18 M 2018 04985 30/07/2018 RCS & RDS S.A Conectati#Nelimitat

19 M 2018 04986 30/07/2018 SC RADIO GALATI MEDIA SRL WHITE FRIDAY

20 M 2018 04987 30/07/2018 ALEXANDRU-GABRIEL ION Gift Providers

21 M 2018 04988 30/07/2018 ALEXANDRU-GABRIEL ION HA HOUSE ADVISERS

22 M 2018 04989 30/07/2018 ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV
VOINŢA 2010

VOINŢA CREVEDIA

23 M 2018 04991 30/07/2018 PAVEL CHIRILA CLINICA NERA SRL

24 M 2018 04992 30/07/2018 RAUL SORIN FANTANA
IONEL VICTOR PĂTRAŞCU
CLAUDIU ADRIAN PREDA

ACTIVEIMMUNITY Simply
People Science
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 04993 30/07/2018 DADECE SRL KUNSTRAUM - 153 -

26 M 2018 04994 30/07/2018 MGI CAB LOG SRL ELECTRIC CAB

27 M 2018 04995 30/07/2018 SC PHYSIOKINETIC GROUP
ARA SRL

PHYSIOKINETIC

28 M 2018 04997 30/07/2018 ONEŢIU CRISTIAN-IONEL Platforma EURO IMM

29 M 2018 04998 30/07/2018 SECONDTEXTILIASAM 2010
SRL

SEKY

30 M 2018 04999 30/07/2018 MOZ FIT SRL DSA

31 M 2018 05000 30/07/2018 ONEŢIU CRISTIAN-IONEL EURO IMM Păşim cu incredere

32 M 2018 05001 30/07/2018 MARIUS PETRESCU ENERGY OF DRACULA
Transylvania Land

33 M 2018 05002 30/07/2018 Asociatia Colegiul Producatorilor
si Comerciantilor de Bijuterii

CB
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(210) M 2018 04916
(151) 30/07/2018
(732) PSI CONS EXPERT OFFICE

ADA SRL, STR. NICOLAE
RACOVICEANU NR. 105, CAMERA
1, JUD. ARGEȘ, MIOVENI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

PSI CONS EXPERT
OFFICE ADA

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 03.07.16;
03.07.17; 03.07.24; 14.07.02; 26.01.15;
26.01.18; 29.01.13

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi persoanelor.

───────

(210) M 2018 04966
(151) 30/07/2018
(732) SC SERMOB DESIGN SRL, STR.

POTIERS NR. 14, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

AMBALAJE HORECA

(531) Clasificare Viena: 11.01.02; 11.01.04;
11.01.05; 09.01.10; 26.04.09; 26.04.16;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb

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

16. Ambalaje pentru alimente din hârtie, carton
sau plastic.

───────

(210) M 2018 04970
(151) 30/07/2018
(732) QUANTOR EXPERT SECURITY

SRL, STR. EROU IANCU NICOLAE
NR. 85Y, VILA 6, CAMERA 2,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

QUANTOR EXPERT
SECURITY

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.16;
03.07.17; 03.07.24; 26.05.02; 26.05.15;
26.05.16; 29.01.14

(591) Culori revendicate:lbastru, bej, negru,
alb

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2018 04971
(151) 30/07/2018
(732) SC EUROLUC TRANS SRL,

COMUNA STROIEȘTI NR. 378,
JUD. SUCEAVA, SAT STROIEȘTI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

EuroLuc Trans

(531) Clasificare Viena: 01.01.25; 01.11.08;
07.11.01; 07.11.10; 24.17.18; 27.03.15;
27.03.15; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.

───────

(210) M 2018 04972
(151) 30/07/2018
(732) CREDIUS IFN S.A., BLD

PIPERA NR. 1, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
Mezzanine Credit

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

36. Servicii financiare.
───────

(210) M 2018 04973
(151) 30/07/2018
(732) SC BRASHMORE FRANCHISING

COMPANY SRL, ALEEA
MAGNOLIEI NR. 12, BL. 99, SC.
B, AP. 7, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500382, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

MADNESS

(531) Clasificare Viena: 11.03.03; 11.03.08;
08.01.10; 08.01.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
43. Restaurante, servicii oferite de cafenele și
servicii de bar.

───────
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(210) M 2018 04974
(151) 30/07/2018
(732) SC BRASHMORE FRANCHISING

COMPANY SRL, ALEEA
MAGNOLIEI NR. 12, BL. 99, SC.
B, AP. 7, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500382, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

MADNESS

(531) Clasificare Viena: 11.03.03; 11.03.08;
08.01.15; 08.01.18; 08.01.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
43. Restaurante, servicii oferite de cafenele și
servicii de bar.

───────

(210) M 2018 04975
(151) 30/07/2018
(732) BRASHMORE FRANCHISING

COMPANY SRL, ALEEA
MAGNOLIEI NR. 12, BL. 99, SC.
B, AP. 7, JUDEŢUL BRAŞOV ,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MADNESS

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 11.03.08; 08.01.15; 08.01.18;
08.01.23

(591) Culori revendicate:alb,crem, maro,
albastru, portocaliu, verde, negru

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

43. Restaurante, servicii oferite de cafenele şi
servicii de bar.

───────
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(210) M 2018 04976
(151) 30/07/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

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

(540)

dl. Ştefănescu şi economia

(531) Clasificare Viena: 26.01.14; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 24.17.04; 02.01.01;
02.01.16; 02.01.23

(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 04977
(151) 30/07/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

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

(540)

ROMÂNIA LA BILANŢ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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.

───────
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(210) M 2018 04978
(151) 30/07/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

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

(540)

PLAN DETALIU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.19

(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 04979
(151) 30/07/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

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

(540)

JURNAL ECONOMIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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 04980
(151) 30/07/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

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

(540)

BANII ÎN MIŞCARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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.

───────
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(210) M 2018 04981
(151) 30/07/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

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

(540)
Chill FM

(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 04982
(151) 30/07/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

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

(540)
Viitor#Nelimitat

(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 04983
(151) 30/07/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

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

(540)
Inspirati#Nelimitat

(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 04984
(151) 30/07/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

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

(540)
Conectati de 25
de ani#Nelimitat

(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 04985
(151) 30/07/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

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

(540)
Conectati#Nelimitat

(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.
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───────

(210) M 2018 04986
(151) 30/07/2018
(732) SC RADIO GALATI MEDIA SRL,

STR. MELODIEI NR. 8, BL. B8, SC.
6, ET. 1, AP. 53, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)
WHITE FRIDAY

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

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

───────

(210) M 2018 04987
(151) 30/07/2018
(732) ALEXANDRU-GABRIEL ION, STR.

SPERANŢEI NR. 16, JUDEŢUL
IALOMIŢA, SAT CIOCHINA
(COMUNA CIOCHINA), IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

Gift Providers

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 26.01.06;
26.01.16; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

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

───────

(210) M 2018 04988
(151) 30/07/2018
(732) ALEXANDRU-GABRIEL ION, STR.

SPERANŢEI NR. 16, JUDEŢUL
IALOMIŢA, SAT CIOCHINA
(COMUNA CIOCHINA), IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

HA HOUSE ADVISERS

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

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 04989
(151) 30/07/2018
(732) ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV

VOINŢA 2010, STR.
DISPENSARUL VECHI NR.
542, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
CREVEDIA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
VOINŢA CREVEDIA

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

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

───────
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(210) M 2018 04991
(151) 30/07/2018
(732) PAVEL CHIRILA, STR. EROU

MIRCEA MARINESCU NR. 10,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
CLINICA NERA SRL

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2018 04992
(151) 30/07/2018
(732) RAUL SORIN FANTANA, STR.

GRIVIŢEI NR. 69, SC. D, ET. 8, AP.
32, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500198, BRAȘOV, ROMANIA
IONEL VICTOR PĂTRAŞCU,
CALEA DOROBANTILOR NR.
134-138, BL. 11, SC. C, AP.
98, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CLAUDIU ADRIAN PREDA, STR.
GHEORGHE DIMA NR. 2, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ACTIVEIMMUNITY
Simply People Science

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

1. Răşini artificiale neprelucrate, materiale
plastice neprelucrate, compoziţii pentru
prevenirea şi stingerea incendiilor, preparate
pentru călirea şi lipirea metalelor, substanţe
pentru tăbăcirea pieilor de animale, adezivi
pentru utilizare în industrie, chituri şi alte
materiale de umplutură, compost, gunoi,

îngrăşăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţă, produse chimice
pentru conservarea alimentelor, tananţi, produse
chimice destinate utilizării în industrie, ştiinţă şi
fotografie, precum şi în agricultură, horticultură şi
silvicultură.
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi non-medicinale,
înălbitori şi
alte preparate pentru spălare, săpunuri,
parfumerie, loţiuni pentru păr, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albire şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire., preparate cosmetice şi produse de
toaletă nemedicinale, preparate pentru curăţare,
lustruire, spălare şi preparate abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medico-veterinare şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice alimentare şi
substanţe adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru copii, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale, inclusiv
suplimente dietetice, plasturi, materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, ceară dentară,
dezinfectanţi, preparate pentru distrugerea
paraziţilor şi dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Ochi şi dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru uz
chirugical, biberoane, tetine de biberon (suzete).
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri , compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servcii de comerţ intern şi
internaţional, servcii de import şi export, lucrări
de birou, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
demonstraţii cu produse, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
asistenţă pentru management industrial sau
comercial, administrare comercială a licenţierii
produselor şi serviciilor pentru alte companii,
servcii de intermediere de achiziţii, servcii oferite
de agenţii de publicitate.
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40. Prelucrarea materialelor, conservarea
măncării şi băuturilor, servicii de criogenie,
sacrificarea animalelor, tratarea apei.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
seminarilor, organizarea şi susţinerea
simpozioanelor, organizarea expoziţiilor în
scop cultural sau educaţional, examinări
educaţionale, servicii educaţionale, servicii
de instruire, publicarea cărţilor, producţia de
programe de radio şi televiziune, furnizarea de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, predare
în învăţământ (educaţie).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), analiză chimică, cercetare
chimică, servicii de chimie, servicii de
laboratoare ştiinţifice, proiectare industrială,
inginerie, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, testarea materialelor, fizică (cercetare),
studii de proiecte tehnice, cercetare cosmetică,
controlul calităţii, cercetare tehnică.
43. Restaurante şi cazare temporară, rezervări
la pensiuni, servicii oferite de pensiuni şi cantine,
servicii de catering de alimente şi băuturi, case
de pensionari (aziluri de bătrâni), servicii oferite
de hoteluri, restaurante, restaurante cu auto-
servire, aziluri.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură
şi silvicultură, saloane de frumuseţe, servicii
ale clinicilor medicale, sanatorii de recuperare
stomatologie, chirurgie plastică, sanatorii,
servicii prestate de farmacişti pentru elaborarea
reţetelor, consiliere farmaceutică, terapie fizică,
fizioterapie, servicii de terapie, asistenţă
veterinară, servicii de asistenţă medicală, centre
de sănătate, servicii ale spa-urilor, sanatorii de
recuperare, sanatorii particulare, masaj, servicii
ale clinicilor medicale, îngrijire medicală.

───────

(210) M 2018 04993
(151) 30/07/2018
(732) DADECE SRL, STR. ERNEST

BROSTEANU NR. 23, SC. B, ET. 5,
AP. 16, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KUNSTRAUM - 153 -

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04994
(151) 30/07/2018
(732) MGI CAB LOG SRL, ION

BERINDEI NR. 7, BL. OD21C,
SC. H, ET. 9, AP. 347, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ELECTRIC CAB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.16; 01.15.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 04995
(151) 30/07/2018
(732) SC PHYSIOKINETIC GROUP ARA

SRL, CALEA MOLDOVEI NR.
7, JUDEŢ BISTRIŢA - NASAUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

PHYSIOKINETIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.01.16; 02.01.23; 01.15.03

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

44. Servicii medicale, servicii de analiză
medicală referitoare la tratamentul persoanelor,
consiliere farmaceutică, consiliere în domeniul
sănătăţii, asistenţă medicală.

───────

(210) M 2018 04997
(151) 30/07/2018
(732) ONEŢIU CRISTIAN-IONEL,

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

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

Platforma EURO IMM

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18

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

clase:
35. Consultanţă privind organizarea afacerilor,
consultanţă privind eficienta afacerilor,
consultanţa privind managementul afacerilor,
consultanţă privind administrarea afacerilor,
consultanţă în domeniul afacerilor privind
finanţarea dezvoltării, consultanţă profesională
cu privire la deschiderea unei afaceri,
servicii de consultanţă în planificarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri,
actualizarea informațiilor comerciale într-o bază
de date computerizată, furnizare de informaţii
de afaceri, intermediere de afaceri, difuzare de
date privind afacerile, investigații și cercetări
asupra societăților comerciale, studii de piaţă,
difuzare de informații de afaceri, servicii de
informații comerciale furnizate prin accesul
la bază de date computerizată, furnizare de
informații cu privire la întreprinderi și informații
cu caracter comercial prin rețele informatice
globale, furnizare de informații cu privire la
vânzări comerciale, furnizare de informații de
afaceri, furnizare a unui registru cu site-urile
web ale terților pentru a facilita tranzacții
comerciale, furnizarea de servicii online de
comparare de preţuri, investigații pentru afaceri,
servicii pentru strategia si planul de afaceri,
analiză de afaceri, cercetare și servicii de
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informare, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online computerizate, cotații
de preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, informații despre metode
de vânzare, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, închiriere
de contracte pentru achiziția și vânzarea
de produse și servicii, planificare privind
administrarea afacerilor, respectiv căutare de
asociaţi pentru fuziuni,preluari si înfiinţarea
de întreprinderi, servicii de dezvoltarea de
strategii si concepte de marketing, servicii de
consultantă în marketing, furnizarea de informaţii
de marketing, managementul relaţiei cu clienţii,
furnizare de servicii externalizate în domeniul
managementului relaţiilor cu clienţii, organizarea
si coordonarea de evenimete promoţionale de
marketing pentru terţi, promovarea vânzărilor de
produse si servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, organizarea de expoziţii şi
evenimente în scopuri publicitare si comerciale,
organizarea de expoziţii în scop comercial
sau antreprenorial, servicii de întermediere
de afaceri referitoare la corelarea potenţialilor
investitori cu antreprenori care au nevoie
finanţare, toate aceste servicii menţionate mai
sus fiind oferite inclusiv prin intermediul unei
platforme on-line.
36. Servicii de informare, consiliere si
consultanţă financiară în domeniul afacerilor,
management financiar, toate aceste servicii
menţionate mai sus fiind oferite inclusiv prin
intermediul unei platforme on-line.
41. Servicii de instruire în domeniul administrării
afacerilor, servicii educative în domeniul
afacerilor, cursuri de instruire în planificarea
afacerilor, coordonarea de cursuri în domeniul
administrării afacerilor, organizarea şi susţinerea
de conferinţe şi seminarii în domeniul afacerilor,
organizarea, realizarea si coordonarea de
evenimete educaţionale, workshop-uri, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management
(instruire), coaching personal (formare), servicii
de publicare de manuale şi cursuri în domeniul
afacerilor, toate aceste servicii menţionate mai
sus fiind oferite inclusiv prin intermediul unei
platforme on-line.

42. Asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
şi întocmire de rapoarte, crearea, gazduirea şi
menţinerea unui site web, crearea, găzduirea
şi menţinerea unui site web pentru crearea şi
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
platforma ca serviciu (Paas).

───────

(210) M 2018 04998
(151) 30/07/2018
(732) SECONDTEXTILIASAM 2010 SRL,

JUDEŢ SATU MARE, NR. 221,
DOROLT, SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

SEKY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.13

(591) Culori revendicate:roşu, 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).

───────
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(210) M 2018 04999
(151) 30/07/2018
(732) MOZ FIT SRL, STR. PLAVIEI NR.

36, AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DSA

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 09.07.22

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

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

───────

(210) M 2018 05000
(151) 30/07/2018
(732) ONEŢIU CRISTIAN-IONEL,

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

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, SOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 94, BL. 14A, SC. 4, AP. 127,
ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI

(540)

EURO IMM Păşim cu incredere

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18

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

clase:
35. Consultanţă privind organizarea afacerilor,
consultanţă privind eficienta afacerilor,
consultanţa privind managementul afacerilor,
consultanţă privind administrarea afacerilor,
consultanţă în domeniul afacerilor privind
finanţarea dezvoltării, consultanţă profesională
cu privire la deschiderea unei afaceri,
servicii de consultanţă în planificarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri,
actualizarea informațiilor comerciale într-o bază
de date computerizată, furnizare de informaţii
de afaceri, intermediere de afaceri, difuzare de
date privind afacerile, investigații și cercetări
asupra societăților comerciale, studii de piaţă,
difuzare de informații de afaceri, servicii de
informații comerciale furnizate prin accesul
la bază de date computerizată, furnizare de
informații cu privire la întreprinderi și informații
cu caracter comercial prin rețele informatice
globale, furnizare de informații cu privire la
vânzări comerciale, furnizare de informații de
afaceri, furnizare a unui registru cu site-urile
web ale terților pentru a facilita tranzacții
comerciale, furnizarea de servicii online de
comparare de preţuri, investigații pentru afaceri,
servicii pentru strategia si planul de afaceri,
analiză de afaceri, cercetare și servicii de
informare, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online computerizate, cotații
de preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, informații despre metode
de vânzare, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, închiriere
de contracte pentru achiziția și vânzarea
de produse și servicii, planificare privind
administrarea afacerilor, respectiv căutare de
asociaţi pentru fuziuni,preluari si înfiinţarea
de întreprinderi, servicii de dezvoltarea de
strategii si concepte de marketing, servicii de
consultantă în marketing, furnizarea de informaţii
de marketing, managementul relaţiei cu clienţii,
furnizare de servicii externalizate în domeniul
managementului relaţiilor cu clienţii, organizarea
si coordonarea de evenimete promoţionale de
marketing pentru terţi, promovarea vânzărilor de
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produse si servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, organizarea de expoziţii şi
evenimente în scopuri publicitare si comerciale,
organizarea de expoziţii în scop comercial
sau antreprenorial, servicii de întermediere
de afaceri referitoare la corelarea potenţialilor
investitori cu antreprenori care au nevoie
finanţare, toate aceste servicii menţionate mai
sus fiind oferite inclusiv prin intermediul unei
platforme on-line.
36. Servicii de informare, consiliere si
consultanţă financiară în domeniul afacerilor,
management financiar, toate aceste servicii
menţionate mai sus fiind oferite inclusiv prin
intermediul unei platforme on-line.
41. Servicii de instruire în domeniul administrării
afacerilor, servicii educative în domeniul
afacerilor, cursuri de instruire în planificarea
afacerilor, coordonarea de cursuri în domeniul
administrării afacerilor, organizarea şi susţinerea
de conferinţe şi seminarii în domeniul afacerilor,
organizarea, realizarea si coordonarea de
evenimete educaţionale, workshop-uri, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management
(instruire), coaching personal (formare), servicii
de publicare de manuale şi cursuri în domeniul
afacerilor, toate aceste servicii menţionate mai
sus fiind oferite inclusiv prin intermediul unei
platforme on-line.
42. Asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
şi întocmire de rapoarte, crearea, gazduirea şi
menţinerea unui site web, crearea, găzduirea
şi menţinerea unui site web pentru crearea şi
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
platforma ca serviciu (Paas).

───────

(210) M 2018 05001
(151) 30/07/2018
(732) MARIUS PETRESCU, STR.

BUL. TIMISOARA NR. 89, BL.
C1.4., SC. E, AP. 68, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 062203,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ENERGY OF DRACULA
Transylvania Land

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 01.07.22; 01.07.03;
03.01.08; 03.01.26

(591) Culori revendicate:albastru inchis (Hex
#120066), portocaliu (Hex #f1450e),
albastru deschis (Hex #4600d8)

(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
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şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 05002
(151) 30/07/2018
(732) Asociatia Colegiul Producatorilor

si Comerciantilor de Bijuterii,
STRADA: PALEOLOGU, NUMAR:
24, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CB

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
26.01.18; 27.05.22; 27.05.19

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

clase:

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

───────


