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Cereri Mărci publicate în 07/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05347 31/08/2018 ANCUTA MANUELA BARNEA ANCUTA

2 M 2018 05570 31/08/2018 SC EMIVITA SRL Emivita CENTRU MEDICAL

3 M 2018 05667 31/08/2018 CRISTIAN TODIE SAPUNUL MAMAIA

4 M 2018 05668 31/08/2018 SC BONCHIS ION AROMA
PLANT INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

AROMA PLANT I. Bonchiș

5 M 2018 05669 31/08/2018 SC BIO EEL SRL bioeel in harmony with nature
Magneziu + Vitamina B6
stressless DOZA ZILNICĂ DE
ENERGIE

6 M 2018 05670 31/08/2018 LOGITRADE S.R.L. BALDINI

7 M 2018 05671 31/08/2018 CENTRUL COMERCIAL
SOLIDARITATEA SRL

CENTRUL COMERCIAL
SOLIDARITATEA SRL
ROMÂNIA Piatra- Neamț

8 M 2018 05672 31/08/2018 IRISE BEAUTY SRL SUSȚIN Epilatul IGIENIC
Campanie inițiată de Lycon
precision waxing ROMÂNIA

9 M 2018 05673 31/08/2018 VIRGIL-OVIDIU ENACHE RAPANA

10 M 2018 05674 31/08/2018 COMBINATUL DE
INGRASAMINTE CHIMICE SRL

AMESAL CEREALFOS

11 M 2018 05675 31/08/2018 COMBINATUL DE
INGRASAMINTE CHIMICE SRL

Nitrocalcar NG BAZIC 27 NG

12 M 2018 05676 31/08/2018 CARPETA.RO GRUP SRL CARPETA

13 M 2018 05677 31/08/2018 CARREFOUR (société
anonyme)

Cu totii meritam ce e mai bun

14 M 2018 05678 31/08/2018 MARIA-MIHAELA BARA Why be plain when you can
bloom into luxurious?!

15 M 2018 05679 31/08/2018 COMBINATUL DE
ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE SRL

POWER 54 NBPT

16 M 2018 05680 31/08/2018 ASOCIATIA GENERALA
A VANATORILOR SI
PESCARILOR SPORTIVI DIN
ROMANIA

AGVPS ROMÂNIA

17 M 2018 05681 31/08/2018 PATISERIA NIKKY SRL Patiseria NikkY

18 M 2018 05683 31/08/2018 ALEXANDRA SLEIMAN Art Epil

19 M 2018 05684 31/08/2018 COMBINATUL DE
ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE SRL

PREMIUM NS 33
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2018 05685 31/08/2018 MIHAELA-MARIA RUS

IANCU-DAN BOZIAN
VASILE LUPU

La Ştiubei festival de voie bună

21 M 2018 05686 31/08/2018 COMBINATUL DE
ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE SRL

PREMIUM NS 40

22 M 2018 05687 31/08/2018 ION RĂDULEA THE LIGHT ONE

23 M 2018 05688 31/08/2018 S.C. CIEL ROMANIA S.R.L. CIEL ERP

24 M 2018 05689 31/08/2018 BADEA IMAGE SRL badea MEDICA

25 M 2018 05690 31/08/2018 S.C. CIEL ROMANIA S.R.L. CIEL!

26 M 2018 05691 31/08/2018 CRISTIAN TODIE SAPUNUL CONSTANTA

27 M 2018 05692 31/08/2018 NICOLAE-SORIN GANESCU
LUCIAN-IOAN GAFENCU

Chiftelărie

28 M 2018 05693 31/08/2018 Marius Comsa
Mariana Sebeni-Comsa

Rose Story

29 M 2018 05694 01/09/2018 Sorin Peligrad PROAFACERI

30 M 2018 05695 02/09/2018 SC PITICOOL ART SRL PITICOOL ART

31 M 2018 05697 02/09/2018 CRISTINA POP Bunny Boo kids baby shop
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(210) M 2018 05347
(151) 31/08/2018
(732) ANCUTA MANUELA BARNEA,

STR. SFÂNTA MARIA NR. 54,
JUD. IAŞI, BIRNOVA, 707035, IAȘI,
ROMANIA

(540)
ANCUTA

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină 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 05570
(151) 31/08/2018
(732) SC EMIVITA SRL, STR. VIDIN

NR. 30, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Emivita CENTRU MEDICAL

(531) Clasificare Viena: 03.11.01; 24.11.03;
27.05.01

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de analiză medicală referitoare la tratamentul
persoanelor, consiliere farmaceutică, consiliere
în domeniul sănătăţii.

───────

(210) M 2018 05667
(151) 31/08/2018
(732) CRISTIAN TODIE, STR. SULMONA

NR. 26, JUD. CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
SAPUNUL MAMAIA

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

───────

(210) M 2018 05668
(151) 31/08/2018
(732) SC BONCHIS ION AROMA PLANT

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
COMUNA BUNTESTI NR. 83, JUD.
BIHOR
, SAT BUNTESTI, BIHOR,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AROMA PLANT I. Bonchiș

(531) Clasificare Viena: 03.11.03; 03.11.24;
03.07.17; 25.01.10; 27.05.01; 26.01.15

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
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parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05669
(151) 31/08/2018
(732) SC BIO EEL SRL, STR. BEGA NR.

5, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

bioeel in harmony with
nature Magneziu + Vitamina

B6 stressless DOZA
ZILNICĂ DE ENERGIE

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 29.01.13

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
31/08/2018-02/09/2018

(210) M 2018 05670
(151) 31/08/2018
(732) LOGITRADE S.R.L., STR.

ZBORULUI NR. 8, SC. A, ET. 7,
AP. 26, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

BALDINI

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone

871C), negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru sugari și copii, articole
de îmbrăcăminte pentru dormit, lenjerie intimă
(lenjerie de corp), desuuri, ciorapi, șosete.

───────

(210) M 2018 05671
(151) 31/08/2018
(732) CENTRUL COMERCIAL

SOLIDARITATEA SRL, STR.
PETRU RAREȘ NR. 54, BL.
B10, SC. B, PARTER, JUD.
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

CENTRUL COMERCIAL
SOLIDARITATEA SRL

ROMÂNIA Piatra- Neamț

(531) Clasificare Viena: 02.05.02; 02.05.03;
02.05.22; 02.05.23; 09.01.10; 26.01.14;
26.01.21; 29.01.13

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

clase:
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, regruparea în
avantajul terților a unor produse alimentare,
cosmetice, aparatură tehnico-medicală, obiecte
de cult și bisericești (cu excepția transportului)
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze comod.

───────
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(210) M 2018 05672
(151) 31/08/2018
(732) IRISE BEAUTY SRL, CALEA 13

SEPTEMBRIE NR. 226, BL. V5,
SC. A, ET. 5, AP. 14, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SUSȚIN Epilatul IGIENIC
Campanie inițiată de Lycon
precision waxing ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.13.01;
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, roz, mov,
verde deschis, turcoaz, gri

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

3. Preparate cosmetice, ceară pentru epilat,
creme pentru epilare, produse cosmetice
hidratante, loțiuni tonice (cosmetice), uleiuri
de uz cosmetic, loțiuni de uz cosmetic,
măști de piele (cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), uleiuri cosmetice pentru epidermă,
produse exfoliante de uz cosmetic, preparate
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, creme pentru
corp (produse cosmetice), uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), măști cosmetice.
44. Servicii veterinare, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2018 05673
(151) 31/08/2018
(732) VIRGIL-OVIDIU ENACHE, ALEEA

SĂNDULEȘTI NR. 2, BL. OD7,
SC. C, ET. 9, AP. 119, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RAPANA

(531) Clasificare Viena: 26.03.04; 25.07.25;
27.05.12

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

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

───────
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(210) M 2018 05674
(151) 31/08/2018
(732) COMBINATUL DE

INGRASAMINTE CHIMICE
SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 1,
JUD. CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
AMESAL CEREALFOS

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

1. Îngrășăminte chimice.
───────

(210) M 2018 05675
(151) 31/08/2018
(732) COMBINATUL DE

INGRASAMINTE CHIMICE
SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 1,
JUD. CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

Nitrocalcar NG BAZIC 27 NG

(531) Clasificare Viena: 27.07.11; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru deschis

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

1. Îngrășăminte chimice.
───────

(210) M 2018 05676
(151) 31/08/2018
(732) CARPETA.RO GRUP SRL, STR.

MOVILĂ PĂCUREȚI NR. 2-4, JUD.
IAȘI, IAȘI, 700545, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
CARPETA

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

27. Materiale de covoare și covoare, covoare
pentru ușă, covoare pentru hol, covoare din
piese combinate, covoare și mochete (textile),
covoare, carpete și preșuri, covoare de lână
lucrate manual, materiale de bază pentru
covoare, întărituri de bază pentru covoare,
mochete (carpete), covoare care acoperă
doar o parte din podea, tapet, tapet din
material textil, tapet acoperit cu material textil,
tapete cu strat de material textil, tapet sub
formă de căptușeli de perete adezive și
decorative, de mărimea camerei, carpete de
blană, întăritură pentru covoare, covoraş pentru
rugăciuni, covoare pentru hol, covoare, carpete
şi preşuri, mochete modulare, covoare de lână
lucrate manual, preşuri, covoare din piese
combinate, rogojini orientale neţesute (mosen),
întărituri pentru dale de mochetă, material
antialunecare pentru utilizare sub carpete,
material antiderapant pentru partea inferioară
a covoarelor, dale de mochetă din material
plastic, dale de mochetă pentru pardoseli, dale
de mochetă din material textil, căptuşeli de
răşină din vinil pentru acoperirea pardoselilor
existente, învelitori pentru pardoseli, articole de
acoperit podelele, cu suprafaţa dură, pardoseli
antiderapante decorative, sub formă de bucăţi,
covoare şi mochete (textile), covoraşe de baie,
covoraşe textile pentru baie, covoraşe japoneze
din paie de orez (covoraşe tatami), covoraşe de
tip puzzle (produse pentru acoperirea podelelor),
preșuri din material textil, pentru uz casnic.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de comerț cu amănuntul în magazine de
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covoare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe Internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe Internet, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.
37. Reparații de covoare, curățare de covoare,
servicii de montare de covoare, curățare covoare
și carpete, furnizare de informații computerizate
referitoare la întreținerea covoarelor, furnizare
de informații privind curățarea covoarelor și
preșurilor, servicii de aplicare a mochetelor
(covoarelor), spălare de țesături, tapetare.
40. Tratament de materiale, vopsirea
covoarelor, tratarea covoarelor pentru a le
conferi proprietăți antistatice, servicii de aplicare
de întărituri pe covoare la comanda terților,
tunderea covoarelor, tratament antimicrobian
pentru covoare, tratarea covoarelor pentru a
le conferi proprietăți antistatice, dezodorizarea
covoarelor (tratarea), imprimarea tiparului pe
covoare.
42. Servicii de analiză și cercetare industrială,
proiectare de covoare și mochete, design
Industrial, design de produs, design artistic
comercial, stilism (design industrial), design
artistic industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de produs,
design și dezvoltare de produs.

───────

(210) M 2018 05677
(151) 31/08/2018
(732) CARREFOUR (société anonyme),

33 AVENUE EMILE ZOLA,
92100, FRANCE, BOULOGNE-
BILLANCOURT, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Cu totii meritam ce e mai bun

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
publicitate directă prin poștă (broșuri, prospecte,
materiale tipărite, eșantioane), servicii de
abonamente la ziare pentru terți, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
asistență în operarea sau managementul
întreprinderilor comerciale sau industriale,
asistență în operarea sau managementul
centrelor de afaceri, contabilitate, reproducerea
documentelor (lucrări de birou), agenții
de angajare, managementul computerizat al
fișierelor, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, publicitate on-
line pe o rețea de calculatoare, închiriere
de timp publicitar pe toate mijloacele de
comunicare, publicarea de texte de publicitate,
închiriere de spații publicitare, diseminarea
de reclame, servicii de relații cu publicul,
organizarea și managementul operațiunilor de
afaceri pentru a obține loialitatea clienților,
promovarea vânzărilor (pentru terți), regruparea
în avantajul terților a produselor multimedia,
de calculator, audiovizuale, de telefonie, a
produselor muzicale și fotografice, a materialelor
tipărite, a articolelor de papetărie, cărți, produse
pentru activități artistice și culturale, și anume
vopsele, coloranți, firnisuri, lacuri, hârtie și
carton (neterminate, semifabricate sau pentru
papetărie sau tipărire), rechizite școlare (articole
de papetărie), materiale de scris, instrumente
de scris, materiale de desen, instrumente de
desen, materiale pentru artiști,pensule de pictat,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilierului), materiale didactice și de instruire
(cu excepția aparatelor), materiale de modelare,
tușiere, plăcuțe pentru șabloane, transferuri
(decalcomanii), materiale pentru legarea cărților,
fotografii, adezivi pentru papetărie sau pentru
uz casnic, materiale plastice pentru ambalare,
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și anume pungi, săculeți, plicuri, pungi din
plastic pentru ambalat, folii/ pachete cu bule
de aer, din material plastic, pentru împachetare
sau ambalare, caractere de tipar (printers'
type), clișee tipografice (printing blocks), albume,
felicitări muzicale, carduri de anunțuri (articole
de papetărie), lenjerie de masă, de hârtie,
jocuri și jucării, preparate/produse pentru
întreținerea și renovarea casei, produse pentru
decorarea interioară a casei, și anume textile
și produse textile, lenjerie de baie (cu excepția
îmbrăcămintei), lenjerie de pat, lenjerie de uz
casnic, lenjerie de masă, din textile, perdele
(net curtains), perdele din materiale textile
sau din plastic, jaluzele din materiale textile,
decorațiuni de perete din materiale textile,
materiale nețesute (textile), huse acoperitoare
pentru mobilier, perne (cu excepția pernelor
medicale și pernelor încălzite), învelitori pentru
perne, învelitori din materiale textile pentru
mobilier, învelitori pentru paturi și mese, vergele
și inele pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cilindri pentru perdele, cordoane pentru perdele,
șine pentru perdele, tije din metal pentru
perdele, piese de capăt și bracheți/suporturi
pentru tije /bare de perdea, nu din metal,
mânere/clanțe pentru uși, nu din metal și
butoane, nemetalice, pentru mobilier, dantelă
și broderii, panglici, cordoane pentru perdele,
suporturi pentru perdele, nu din materiale textile,
covoare, carpete și preșuri, rame pentru poze,
poze, autocolante, oglinzi, obiecte decorative
din lemn, ipsos sau plastic, mobilier (decorare),
cutii din lemn sau plastic, lumânări, candelable
(sfeșnice), produse ceramice, vase, nu din
metale prețioase, ghivece (pots), învelitori pentru
ghivece de flori, nu din hârtie, statuete și
statuete din porțelan, teracotă sau sticlă, fântâni,
flori uscate pentru decor, aparate de iluminare,
abajururi, suporturi de abajururi, vopsele și
lacuri, coloranți, firnisuri, straturi de protecție de
suprafață, produse pentru decorațiuni exterioare
de casă, și anume terase, pardoseli, parasolare,
ceramice, vase și ghivece, tuburi de plante,
învelitoare pentru ghivece de flori, nu din hârtie,
cutii de flori, boluri/castroane, jgheaburi, statui
și statuete din piatră, beton sau terra cottă,
fântâni, piscine, suporturi de plante, corpuri
de iluminat, grile (latticework), arcade, produse
pentru gradină, pentru grădinărit și activități
în aer liber, și anume cadre (frameworks),
topogane (slides), aparate pentru gimnastică,
leagăne, coșuri de baschet, piscine, spa-uri,
jacuzzi, cutii de nisip, case (maisonettes), bări
pentru gimnastică, plase de alpinism, stații de
jocuri, magazie de scule din lemn, trambuline,
jocuri în aer liber, coșuri (creels), echipament
și seturi pentru camping, articole sprtive și

de gimnastică, produse electrice de uz casnic
(mici și mari), mobilier de uz casnic (interior
și exterior), aparate de iluminat, ustensile și
recipiente pentru uz casnic sau pentru bucătărie,
lenjerie, textile și articole textile, obiecte mici
din metal, produse DIY, scule, articole pentru
mașini și biciclete, îmbracaminte, încălțăminte
și articole de acoperire a capului, bagaje,
articole din piele, hrană și băuturi, produse
de igiena și de înfrumusețare, produse de
îngrijire a copiilor, articole de parafarmaceutică,
bijuterii, instrumente horologice, produse pentru
animale (exceptând transportul), care permit
clienților să vizualizeze, să selecteze și
să achiziționeze convenabil aceste produse,
prezentarea produselor pe toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
vânzarea cu amănuntul într-un supermarket sau
hipermarket al tuturor produselor menționate
anterior.

───────

(210) M 2018 05678
(151) 31/08/2018
(732) MARIA-MIHAELA BARA, STR.

NICOLAE LABIS NR. 7A, JUDEȚUL
ALBA, ALBA-IULIA, 510082, ALBA,
ROMANIA

(540)

Why be plain when you
can bloom into luxurious?!

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 25.07.25;
25.12.25; 27.05.01

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
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și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
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).
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, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 05679
(151) 31/08/2018
(732) COMBINATUL DE

ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE
SRL, STR. PRINCIPALĂ NR.
1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

POWER 54 NBPT

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrăşăminte chimice.

───────
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(210) M 2018 05680
(151) 31/08/2018
(732) ASOCIATIA GENERALA A

VANATORILOR SI PESCARILOR
SPORTIVI DIN ROMANIA,
STR. CALEA MOȘILOR NR.
128, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LAZĂR ELENA,
BD. UNIRII , BL. 16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013

(540)

AGVPS ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 03.09.10;
03.09.24; 24.01.05; 24.01.09; 24.01.17;
03.04.13; 24.07.23; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, alb, negru, verde, gri

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru

papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere,
boabe și seminţe crude și neprelucrate, fructe
și legume proaspete, plante şi flori naturale,
animale vii, alimente pentru animale, malţ.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40. Prelucrarea materialelor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 05681
(151) 31/08/2018
(732) PATISERIA NIKKY SRL, COMUNA

GEPIU NR. 51, JUDEȚUL BIHOR,
SAT GEPIU, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Patiseria NikkY

(531) Clasificare Viena: 02.05.01; 02.05.03;
06.07.25; 27.05.01

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 05683
(151) 31/08/2018
(732) ALEXANDRA SLEIMAN, STR.

GEORGE MIHAIL ZAMFIRESCU
NR. 46, BL. 22A, ET. 8, AP.
50, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Art Epil

(531) Clasificare Viena: 02.09.19; 27.03.02;
27.05.12; 27.05.24

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale.

───────

(210) M 2018 05684
(151) 31/08/2018
(732) COMBINATUL DE

ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE
SRL, STR. PRINCIPALĂ NR.
1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

PREMIUM NS 33

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11; 29.01.12

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

clase:
1. Îngrăşăminte chimice.

───────
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(210) M 2018 05685
(151) 31/08/2018
(732) MIHAELA-MARIA RUS, STR.

TULNICULUI NR. 111, BL. C2C, AP.
3, JUDEŢUL ALBA, ALBA IULIA,
510066, ALBA, ROMANIA
IANCU-DAN BOZIAN, COMUNA
POŞAGA NR. 130, JUDEŢUL
ALBA, SAT POŞAGA DE JOS,
517581, ALBA, ROMANIA
VASILE LUPU, COMUNA POŞAGA
NR. 234B, JUDEŢUL ALBA, SAT
POŞAGA DE JOS , 517581, ALBA,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

La Ştiubei festival
de voie bună

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Publicitate, lucrări de birou, conducerea şi
administrarea afacerilor, agenţii de promovare
a talentelor, promovare de evenimente
speciale, promovare (publicitate) de concerte,
managementul afacerilor prin promovarea
artiştilor şi a festivalurilor/concertelor, căutare
de sponsorizare, servicii de promovare de
producători muzicali şi artistici, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, organizare de manifestări muzicale în
scop publicitar.
41. Divertisment, producerea, organizarea şi
efectuarea de festivaluri, de spectacole

și evenimente muzicale, organizarea de
evenimente culturale şi artistice, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de impresariat,
prezentarea de spectacole live, angajare de
artiști scenici pentru evenimente și activităţi
culturale (servicii de reprezentare), furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe
internet, furnizarea de informaţii în domeniul
festivalurilor şi concertelor prin intermediul
reţelelor informatice şi de comunicare,
editarea de publicatii electronice, inclusiv prin
mijloace electronice, productia de audio si/
sau video, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, festivalurilor şi concertelor.

───────

(210) M 2018 05686
(151) 31/08/2018
(732) COMBINATUL DE

ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE
SRL, STR. PRINCIPALĂ NR.
1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

PREMIUM NS 40

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11; 29.01.01

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

clase:
1. Îngrăşăminte chimice.

───────
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(210) M 2018 05687
(151) 31/08/2018
(732) ION RĂDULEA, BD-UL

AGRONOMIEI NR. 7-15, VILA
N.3-2, ET. 4, AP. 26, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

THE LIGHT ONE

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2018 05688
(151) 31/08/2018
(732) S.C. CIEL ROMANIA S.R.L., BD.

UNIRII NR. 11, BL. 2B, PARTER ŞI
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040102, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CIEL ERP

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

9. Software integrat (program), aplicaţii
software.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 05689
(151) 31/08/2018
(732) BADEA IMAGE SRL, STR.

DESCARTES RENÉ NR. 27,
CLUJ NAPOCA, 400486, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

badea MEDICA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17

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

clase:
41. Organizare de conferinţe şi simpozioane
în domeniul medical, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferinţe profesionale.
44. Servicii de imagistică medicală, imagistică
optică pentru diagnosticarea medicală, servicii
de imagistică cu raze X de uz medical,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
pentru tratamentul pielii, servicii medicale şi
de sănătate, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătaţii, servicii medicale pentru tratamentul
afecţiunilor corpului omenesc, servicii medicale
de diagnostic(testare şi analiză), servicii de
informaţii medicale furnizate pe internet, servicii
medicale oferite printr-o reţea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul bolilor, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici şi spitale, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul
şi prelucrarea celulelor stem, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii medicale de ultrasonografie
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diagnostică, servicii medicale de medicină
internă, servicii medicale de gastroenterologie,
servicii medicale de endoscopie digestivă
diagnostică şi terapeutică.

───────

(210) M 2018 05690
(151) 31/08/2018
(732) S.C. CIEL ROMANIA S.R.L., BD.

UNIRII NR. 11, BL. 2B, PARTER ŞI
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040102, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CIEL!

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 24.17.04;
29.01.13

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#1ebed4), verde (HEX #1d5808),
portocaliu (HEX #f04e21), albastru
(HEX #4182c6)

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

9. Software de calculator (program), software
integrat, aplicaţii software.
42. Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 05691
(151) 31/08/2018
(732) CRISTIAN TODIE, STR. SULMONA

NR. 26, JUD. CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
SAPUNUL CONSTANTA

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,

parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

───────

(210) M 2018 05692
(151) 31/08/2018
(732) NICOLAE-SORIN GANESCU, STR.

CERNISOARA NR. 94D, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
LUCIAN-IOAN GAFENCU, STR.
ALEEA ROSELOR NR. 12A, BL.
A 11, ET. 1, AP. 5, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) SC Cabinet Ani Fuciu SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV,
ROMANIA

(540)

Chiftelărie

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 26.01.06;
27.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 05693
(151) 31/08/2018
(732) Marius Comsa, STR. FRASINULUI

NR. 5, BL. D1, SC. A, AP. 13, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA
Mariana Sebeni-Comsa, STR.
FRASINULUI NR. 5, BL. D1, SC. A,
AP. 13, JUD. BRASOV , BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Rose Story

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.03;
27.05.12; 29.01.13; 05.05.01

(591) Culori revendicate:ro;u, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe și legume conservate, concentrate,
congelate, uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri ,
compoturi, cipsuri din fructe, cipsuri de cartofi,
fructe confiate, fructe glazurate, fructe congelate,
jeleuri de fructe, coji de fructe, fructe conservate
în alcool, pulpă de fructe, salate de fructe,
fructe gătite, gustări pe bază de fructe, fructe
cristalizate, gem, sucuri vegetale pentru gătit,
marmelade, semințe procesate, care nu sunt
condimente sau arome, murături.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
servicii de import și export, servicii de comerț
en-gros, en-detail și online de produse specifice
clasei 29.

───────

(210) M 2018 05694
(151) 01/09/2018
(732) Sorin Peligrad, STR.

HARMANULUI NR. 20, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500050,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PROAFACERI

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 03.07.01;
03.07.02; 03.07.19; 03.07.24; 24.07.23

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

35. Strangerea la un loc, in beneficiul tertilor,
a unor produse/servicii diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod aceste
servicii pot fi asigurate prin cataloage, prin
mijloace electronice, prin intermediul siteurilor
web sau al emisiunilor specifice, oferă asistenţă
în exploatarea sau conducerea unei intreprinderi
comerciale, oferă asistenţă în ceea ce priveşte
conducerea afacerilor sau a funcţiilor comerciale
ale intreprinderilor industriale sau comerciale,
ca şi serviciille asigurate de firme de publicitate
care se ocupă în principal de comunicare
publică, declaraţii sau anunţuri prin toate
mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile de
produse sau servicii.are ca scop promovarea,
sprijinirea, realizarea sau coordonarea de
activităţi care să ducă la dezvoltarea regiunii
centrale din punct de vedere economic, social,
educaţional, cultural, antreprenorial, ecologic,
turistic, afaceri comerciale prin dezvoltarea
creativităţii, iniţierea de afaceri comerciale prin
implicarea şi determinarea populaţiei civile,
dezvoltarea resurselor umane în domeniul
comercial, promovarea învăţării în afaceri pe tot
parcursul vieţii, responsabilizarea şi creşterea
participării active a cetăţenilor pentru a contribui
la dezvoltarea comunităţii de afaceri, protecţia,
promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural
şi de afaceri, protecţia mediului înconjurător
şi valorificarea resurselor naturale pe principiul
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dezvoltării durabile şi al mediului de afaceri,
promovarea dezvoltării economice sustenabile
la nivel regional si local, identificarea surselor
de finanţare pentru afaceri necesare realizarii
scopului propus şi implicarea în mod direct
în îmbunătăţirea bazei materiale a asociaţiei,
crearea unui cadru care să faciliteze conlucrarea
între asociaţie şi alte organizatii guvernamentale
sau neguvernamentale în mediul economic,
dezvoltarea capacităţii organizaţiilor implicate în
procesul de dezvoltarea economică şi socială,
dezvoltarea sectorului neguvernamental.

───────

(210) M 2018 05695
(151) 02/09/2018
(732) SC PITICOOL ART SRL, B-

DL GHEORGHE SINCAI NR. 9,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040312,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PITICOOL ART

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

40. Lustruirea prin abraziune, afumarea
alimentelor, albirea ţesăturilor, aplicarea de
finisaje la textile, aplicarea finisajelor la textile,
ardere la olărit, asamblarea personalizată a
materialelor pentru alţii, servicii de broderie,
colorarea pantofilor, condiţionarea blănurilor,
congelarea alimentelor, conservarea măncării şi
băuturilor, croitorie, croitorie de damă, croitorie
de pielărie, developarea filmelor fotografice,
servicii de fierărie, finisaje de deburare,
finisarea hârtiei, formarea personalizată a
blănurilor, fotogravură, gravură, împâslirea
ţesăturilor, impermeabilizarea materialelor
textile, impermeabilizarea ţesăturilor, imprimarea
fotografică, închirierea maşinilor de tricotaj,
informaţii pentru tratarea materialelor, înrămarea
lucrărilor de artă, inscripţionare cu laser,
laminare, legătorie, servicii de lipire,
lustruirea blănurilor, modificarea articolelor
de îmbrăcăminte (croitorie), servicii de
olărit cu ardere, prelucrarea lemnului,
prelucrarea pieilor, procesarea uleiului, urzit
(războaie de ţesut), satinarea blănurilor,
şelările, servicii de fotocompunere, servicii
de rafinare, servicii de vopsire, servicii
pentru separarea culorilor, şlefuire, tăierea
cheilor, tăierea şi procesarea cherestelei,
tăierea ţesăturilor, taxidermie, tighelire, tipărire
fotografică, tipărire litografică, tipărire offset,

tipărire prin decorare prin site, tipărirea
şabloanelor, tipografie, tivirea ţesăturilor, tivirea
textilelor, tratament de colorare a geamurilor,
prin acoperirea suprafeţelor, tratarea blănurilor
anti-molii, tratarea blănurilor anti-molii Satinarea
blănurilor, tratarea hârtiei, tratarea lânii,
tratarea materialelor textile anti-molii, tratarea
materialelor textile cu presa permanentă,
tratarea ţesăturilor, tratarea textilelor, vopsirea
blănurilor, vopsirea materialelor textile, vopsirea
pieilor, vopsirea ţesăturilor, vopsirea textilelor,
zdrobirea fructelor.

───────

(210) M 2018 05697
(151) 02/09/2018
(732) CRISTINA POP, STR.

TRAMBITASULUI NR. 32, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400213,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Bunny Boo kids baby shop

(531) Clasificare Viena: 03.05.24; 03.05.25;
03.05.26; 21.01.16; 19.01.03; 19.01.04;
29.01.14; 27.05.01

(591) Culori revendicate:verde deschis, roz
deschis, roz închis, gri deschis, negru

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

28. Jucării.
42. Proiectarea de decoraţiuni interioare.

───────


