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Cereri Mărci publicate în 13/08/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02956 06/08/2018 MIHAI-DUMITRU IONESCU CLUB A

2 M 2018 04933 06/08/2018 LUCIAN MIESS Beauty Miles

3 M 2018 05026 06/08/2018 PAY24 SOLUTION ROMANIA
SRL

PAY24

4 M 2018 05130 06/08/2018 SC HOTEL TRIPOLI SRL HOTEL SI RESTAURANT
TRIPOLI

5 M 2018 05131 06/08/2018 SC CHEZ ODETTE CUISINE
SRL

BERRYNADA

6 M 2018 05132 06/08/2018 MLIN-97 AD Croc-Croc MAXI STICKS Para
toda la familia

7 M 2018 05133 06/08/2018 S.C. CHOCO PACK S.R.L. JELLYBON

8 M 2018 05134 06/08/2018 HOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER SRL

PĂDUREA DE MÂINE

9 M 2018 05135 06/08/2018 SC SYTAGO COMPANY SRL SYTAGO RESTAURANT

10 M 2018 05136 06/08/2018 Asociația One Sound ONE JAZZ FESTIVAL

11 M 2018 05137 06/08/2018 Kinetic recovery education SRL Kinetic Recovery

12 M 2018 05138 06/08/2018 KIRMAN NOYAN BOSS miniBURGERS

13 M 2018 05139 06/08/2018 EMMA SALAD S.R.L. YOU+

14 M 2018 05140 06/08/2018 NEXTTECH INTERNATIONAL
SRL

nexttech

15 M 2018 05142 06/08/2018 GANTIARO SRL Gantiaro

16 M 2018 05143 06/08/2018 ASOCIATIA CULTURALA
NICOLAE VOICULET

ODA LIMBII ROMANE-LIMBA
DOINELOR DE AUR NICOLAE
VOICULET

17 M 2018 05144 06/08/2018 GEORGE-ORLANDO GHIURI AER

18 M 2018 05145 06/08/2018 EUROTOP CONSULTING SRL EUROTOP CONSULTING

19 M 2018 05146 06/08/2018 DZR FREE ZONE
COMPETITION SRL

PRIVATE RESIDENCE BY DZR

20 M 2018 05147 06/08/2018 MARIAN GIURCA JUMEIRAH ROYAL
APARTMENTS

21 M 2018 05148 06/08/2018 M&P HOUSTON INT SRL ECO Noua ne pasa de natura!

22 M 2018 05149 06/08/2018 S.C. FILIP ARTIZAN SRL Filip Artizan Est 2017 REFINE
YOUR TASTE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 05150 06/08/2018 ASOCIATIA NATIONALA A

EVALUATORILOR DE RISC
LA SECURITATE FIZICA DIN
ROMANIA

ANERSFR

24 M 2018 05151 06/08/2018 Municipiul Târgu Secuiesc Casa
de Cultură VIGADÓ

CASA DE CULTURĂ VIGADÓ
1902-1904 MŰVELŐDÉSI
HÁZ TÂRGU SECUIESC
KÉZDIVÁSÁRHELY
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(210) M 2018 02956
(151) 06/08/2018
(732) MIHAI-DUMITRU IONESCU, STR.

BLĂNARI NR. 14-16, ET. 4, AP.
19, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CLUB A

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 04933
(151) 06/08/2018
(732) LUCIAN MIESS, STR. VALEA

IALOMIŢEI NR. 5, BL. D21,
SC. A, ET. 4, AP. 9, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Beauty Miles

(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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2018 05026
(151) 06/08/2018
(732) PAY24 SOLUTION ROMANIA SRL,

STR. OBSERVATORULUI NR.
133A, BLOC 2, AP. 10, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PAY24

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.17; 27.07.03

(591) Culori revendicate:roz deschis, albastru
închis, albastru deschis

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

9. Componente software pentru calculator,
înregistrate, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile.
36. Furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, servicii bancare online,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de debit,
transferul electronic de fonduri.

42. Software ca serviciu (SaaS), platforma ca
serviciu (PaaS), furnizarea de informaţii despre
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web.

───────

(210) M 2018 05130
(151) 06/08/2018
(732) SC HOTEL TRIPOLI SRL, STR.

HAGIULUI NR. 10, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HOTEL SI

RESTAURANT TRIPOLI

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

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

───────

(210) M 2018 05131
(151) 06/08/2018
(732) SC CHEZ ODETTE CUISINE SRL,

STR. CHRISTIAN TELL NR. 5, BL.
5, AP. 6, JUD. GORJ, TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

(540)
BERRYNADA

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

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2018 05132
(151) 06/08/2018
(732) MLIN-97 AD, STR. TUTRAKAN NR.

1, RAZGRAD, 7200, BULGARIA
(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.

VALENTIN BEREA, B-DUL CAROL
I, NR. 51, AP. 26, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Croc-Croc MAXI STICKS
Para toda la familia

(531) Clasificare Viena: 03.05.01; 03.05.25;
03.05.26; 21.03.01; 21.03.17; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, bej
(Pantone 871), roșu, verde, galben

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

30. Cafea, ceaiuri și cacao, precum și înlocuitori
ai acestora, gheață, înghețate, iaurturi înghețate
și sorbeturi, cereale procesate, amidon și
produse din acestea, preparate pentru coacere
și drojdie, sare, produse de asezonare, arome și
condimente, zaharuri, îndulcitori naturali, miere,
pâine, batoane de cereale și batoane proteice,
produse de patiserie, torturi, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de panificație, produse
de cofetărie, biscuiți crocanți, biscuiti crocanți
din graham, biscuiți cu arome, biscuiți sărați,
biscuiti crocanți cu sare, biscuiți tip napolitană
sărați, brioșe, tartine, gustări pe bază de
cereale, biscuiți crocanți cu aromă de legume,
biscuiți crocanți cu aromă de condimente, biscuiți
crocanți din cereale procesate, biscuiți crocanți
cu aromă de ierburi aromatice, biscuiți crocanți
cu aroma de brânză, biscuiți crocanți umpluți
cu brânza, cipsuri din porumb, chipsuri (produse
din cereale), nachos, biscuiți din ceapă, covrigei,
tarte sărate, gustări din susan, gustări constând
în produse din cereale, gustări din făină de
cereale, gustări din amidon din cereale, gustări
din făină de porumb, gustări din făină de cartof,

gustări din făină de orez, gustări din făină de
pesmet, gustări din făină de soia, gustări pe bază
de pâine, gustări pe bază de cereale extrudate,
gustări din porumb, gustări din grâu, gustări din
grâu întreg, gustări din porumb, gustări din musli,
covrigei moi, tacos, tortilla.

───────

(210) M 2018 05133
(151) 06/08/2018
(732) S.C. CHOCO PACK S.R.L.,

STR. OZUNULUI NR. 4, JUDEŢ
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI. A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

JELLYBON

(531) Clasificare Viena: 05.07.11; 05.07.14;
05.07.22; 01.15.15; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
.
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 05134
(151) 06/08/2018
(732) HOLZINDUSTRIE

SCHWEIGHOFER SRL, STR.
GRIGORE ALEXANDRESCU NR.
59, CLĂDIREA HQ VICTORIEI,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PĂDUREA DE MÂINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 05.05.20; 05.05.21

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
146-7C, 138-8C, 151-8C), maro
(Pantone 22-16C), alb

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

35. Servicii de relații cu publicul, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii educaționale legate
de conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme de
mediu.
42. Servicii în domeniul științei pământului,
studii de mediu, evaluarea riscurilor de mediu,
teste ale mediului înconjurător, studii în
domeniul protecției mediului, servicii de testare
și inspecție referitoare la mediu, servicii de
monitorizare a mediului, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei mediului înconjurător,
servicii de evaluare a stării mediului, servicii
de consultanță privind planificarea de mediu,
servicii de consultanță privind mediul, servicii
de consultanță privind cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de consultanță în
materie de protecție a mediului, servicii de
consultanță în materie de siguranță a mediului.

45. Servicii de mediere, servicii de soluționare
alternativă a disputelor.

───────

(210) M 2018 05135
(151) 06/08/2018
(732) SC SYTAGO COMPANY SRL,

STR. GARLENI NR. 4, BL. C85, SC.
1, AP. 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
SYTAGO RESTAURANT

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
restaurant, servicii de cafenea.

───────
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(210) M 2018 05136
(151) 06/08/2018
(732) Asociația One Sound, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 24B,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430152, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Neacșu
Carmen Augustina, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
ROMANIA

(540)

ONE JAZZ FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.03.15; 22.01.05; 22.01.15;
27.05.11

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

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

───────

(210) M 2018 05137
(151) 06/08/2018
(732) Kinetic recovery education SRL,

STR. FLOARE ALBASTRA NR.
6, DEMISOL, CAMERA 2, COM.
CERNICA, JUD. ILFOV, SAT
CERNICA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Kinetic Recovery

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 02.01.16; 02.01.23

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 05138
(151) 06/08/2018
(732) KIRMAN NOYAN, BDUL.

AGRONOMIEI NR. 2-6, BL. N.2_1,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOSS miniBURGERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.03.15; 24.17.18
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
43. Servicii de restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05139
(151) 06/08/2018
(732) EMMA SALAD S.R.L., STRADA

DONATH NR.148, AP.1, JUDEŢ
CLUJ
, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

YOU+

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 24.17.05

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.

───────

(210) M 2018 05140
(151) 06/08/2018
(732) NEXTTECH INTERNATIONAL

SRL, STR. PINULUI NR. 13, JUD.
SĂLAJ, ZALĂU, 450142, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

nexttech

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 09.01.10; 24.17.08

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2398 U), negru (Pantone 532 C)

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

42. Dezvoltare de software.
───────

(210) M 2018 05142
(151) 06/08/2018
(732) GANTIARO SRL, STR. IOAN

MESOTA NR. 5, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY
SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. LUNGA NR.
270, BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

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

(591) Culori revendicate:portocaliu coral,
negru

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
produse din lemn sau din materiale plastice
si anume: schelete de paturi din lemn,
bănci de lucru, lăzi şi cufere de depozitare,
suporturi pentru cărţi, dulapuri pentru cărţi,
suporturi pentru sticle, cutii din lemn pentru
sticle, cutii din lemn sau plastic, tâmplărie
artistică, cutii pentru jucării, cuiere, pătuţuri
pentru copii, lădiţe, birouri, cărucioare de
servit cina, divane, uşi pentru mobilă, mese
de proiectare, mese de toaletă, picioare
pentru mobilă, dulapuri pentru dosare, suporturi
pentru flori, tabureţi, panouri despărţitoare,
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, elemente
desparţitoare din lemn pentru mobilă, dulapuri de
cartotecă, organizatoare pentru bijuterii, panouri
de agăţat cheile, butoane rotative, nemetalice,
scări din lemn sau plastic, pupitre, dulapuri
individuale, rafturi pentru reviste, dulapuri pentru
medicamente, rafturi, mobilier şcolar, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, birouri de lucrat în
picioare, suporturi pentru maşinile de calculat,
scaune cu trepte nemetalice, trepte şi scări
nemetalice, blaturi de mese, suporturi de
prosoape, paleţi de transport, nemetalici, capre
de lucru (mobilier), cărucioare (mobilier), mese
pentru calculatoare şi mese cu rotile pentru
calculatoare, mese de scris şi rafturi pentru
maşinile de scris, suporturi pentru lavoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
inclusiv servicii de comerţ intern, servicii oferite
de un lanţ de magazine, servicii de comerţ online,
servicii de import - export.

───────

(210) M 2018 05143
(151) 06/08/2018
(732) ASOCIATIA CULTURALA

NICOLAE VOICULET, STR.
VASILE LUCACIU NR. 10, ET.
1, AP. BIR. NR. 2, SECTOR 3,,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)
ODA LIMBII ROMANE-
LIMBA DOINELOR DE

AUR NICOLAE VOICULET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), productie de video-uri muzicale,
publicarea de afişe şi reportaje, producţie
de înregistrări muzicale, servicii de editare şi
înregistrare muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, organizare de spectacole
muzicale în direct, prezentare de concerte
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
reprezentaţii de muzica live, organizarea
de festivaluri de poezie, muzică şi teatru,
organizarea de spectacole de muzică şi poezie
în direct.

───────
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(210) M 2018 05144
(151) 06/08/2018
(732) GEORGE-ORLANDO GHIURI,

STRADA: MUNCEL, NUMAR: 39C,
JUDET:
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

AER

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41. Servicii de divertisment, furnizarea servicilor
de divertisment, planificarea petrecerilor
(divertisment).

───────

(210) M 2018 05145
(151) 06/08/2018
(732) EUROTOP CONSULTING SRL,

STR. DOSTOIEVSKI NR. 26-28,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

EUROTOP CONSULTING

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.23; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 05146
(151) 06/08/2018
(732) DZR FREE ZONE COMPETITION

SRL, STR. PETRE LICIU NR.
12, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANŢA, 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)

PRIVATE RESIDENCE BY DZR

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
24.01.15; 27.05.01; 27.05.02

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

36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 05147
(151) 06/08/2018
(732) MARIAN GIURCA, STR.

PETRE LICIU NR. 12, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
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)

JUMEIRAH ROYAL
APARTMENTS

(531) Clasificare Viena: 24.01.18; 24.09.09;
24.09.11; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.02

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

clase:
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare,
închirierea apartamentelor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 05148
(151) 06/08/2018
(732) M&P HOUSTON INT SRL, STR.

RAHOVEI NR. 58, BL. R1, SC.
B, ET. 2, AP. 22, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ECO Noua ne pasa de natura!

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
10.03.11; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
16. Pungi de plastic pentru cumpărături.

───────

(210) M 2018 05149
(151) 06/08/2018
(732) S.C. FILIP ARTIZAN

SRL, STRADA:
PANDURILOR, NUMAR: 11,
BLOC:A8/1,ETAJ:4,APARTAMENT:17,
JUDET: VALCEA, RAMNICU
VALCEA, 240312, VALCEA,
ROMANIA

(540)

Filip Artizan Est 2017
REFINE YOUR TASTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.01.01; 27.01.06

(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, cafea,
cafea verde, Cafea liofilizată, cafea măcinată,
cafea decafeinizată, cafea solubilă, pungi de
cafea, capsule de cafea, doze de cafea, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de cafea și malț,
amestecuri de cafea și
cicoare, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
boabe de cafea învelite în zahăr, amestecuri
de cafea de malț cu cacao, înlocuitor de cafea
pe bază de cicoare, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, cicoare pentru utilizare ca înlocuitori
de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, orz destinat utilizării ca înlocuitor de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
amestecuri de cicoare folosite ca înlocuitori de
cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
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pentru alimente, extracte de cicoare utilizate ca
înlocuitori de cafea, preparate de cicoare utilizate
ca înlocuitori pentru cafea, extracte de cafea
utilizate ca arome pentru băuturi, filtre sub formă
de pliculețe pline cu cafea, băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), înlocuitori
de cafea (pe bază de cereale sau cicoare),
preparate pentru fabricarea de băuturi pe bază
de cafea, băuturi gazoase pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată, băuturi carbogazoase pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
orz prăjit și malț pentru utilizare ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare și amestecuri de cicoare,
toate folosite ca înlocuitori de cafea, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, cafea aromată, cafea gata
preparată, extracte de cafea, boabe de cafea,
concentrate de cafea, cafea de malț, băuturi
din cafea, amestecuri de cafea, cafea cu lapte,
înlocuitori de cafea, cafea cu ciocolată, esență
de cafea, uleiuri de cafea, esențe de cafea,
cafea cu gheață, arome de cafea, amestecuri
de cafea de malț cu cafea, esențe de cafea
folosite ca înlocuitori pentru cafea, boabe de
cafea prăjite, boabe de cafea măcinate, cicoare
(înlocuitori de cafea), amestecuri de extracte de
cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe bază
de cafea, înlocuitori de cafea (surogate de cafea
sau preparate din plante folosite în loc de cafea),
extracte de cafea de malț, ceai, ceai negru
(ceai englezesc), ceai verde, ceai oolong (ceai
chinezesc), ceai instant, Chai (ceai), Mate (ceai),
ceai rooibos, ceai negru, ceai darjeeling, ceai
alb, ceai de salvie, ceai pentru infuzii, arome din
ceai, ceai ginseng (insamcha), ceai de oolong,
extracte de ceai, frunze de ceai, înlocuitori de
ceai, ceai de ginseng, prăjituri pentru ceai,
pliculețe de ceai, ceai lapsong souchong, esențe
de ceai, ceai verde japonez, ceai de iasomie,
ceai earl grey, amestecuri de ceai, ceai de
măceșe, ceai de mușețel, ceai de mentă, ceai
fără teină, ceai de tei, capsule de ceai, ceai de
ghimbir, ceai de yuzu, ceai de rozmarin, ceaiuri
de fructe, ceai cu gheață (nemedicamentoase),
esențe de ceai (nemedicamentoase), băuturi
din ceai nemedicinale, extracte de ceai
(nemedicamentoase), ceai de lămâie verde,
ceai de Acanthopanax (Ogapicha), ceai de
ginseng roșu, ceai de crizanteme (gukhwacha),
pliculețe de ceai pentru prepararea de ceaiuri
nemedicinale, ceai din frunze de orz, Yerba
mate (ceai sudamerican), ceai vândut în vrac
(nemedicamentos), ceai din orez brun prăjit,
amestecuri de pulberi de ceai, ceai de goji
chinezesc (Gugijacha), ceai de caise asiatice

(maesilcha), ceai de lotus alb (baengnyeoncha),
ceaiuri (nemedicinale) care conțin lămâie, ceaiuri
(nemedicinale) aromate cu lămâie, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), ceai din
rădăcină de brusture (Wooungcha), ceai de orz
prăjit (mugi-cha), ceai fără teină îndulcit cu
îndulcitori, preparate aromate pentru prepararea
ceaiurilor nemedicinale, pliculețe de ceai (nu
pentru uz medicinal), prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, ceai (nemedicinal) care conține
extracte de merișor, ceai (nemedicinal) care
conține frunze de merișor, ceai din fructe (nu
pentru uz medical), ceai ambalat (altele decât
pentru uz medicinal), ceaiuri cu aromă de fructe
(nu medicinale), înlocuitori de ceai (altele decât
pentru uz medicinal), ceai (nemedicinal) care
constă în extracte de merișor, ceai (nemedicinal)
care constă în frunze de merișor, ceai din orz
uscat cu coajă (mugi-cha), ceai instant (altul
decât cel pentru uz medicinal), ceai de iasomie,
altele decât pentru uz medicinal, Yuja-cha (ceai
corean cu lămâie și miere),
ceaiuri aromate (altele decât cele pentru uz
medicinal), ceai aromat din portocale (altele
decât pentru uz medicinal), băuturi pe bază
de ceai cu aromă de fructe, preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de ceai), flori
sau frunze pentru utilizare ca înlocuitori de
ceai, ceaiuri din plante, altele decât cele de
uz medicinal, ceai sub formă de praf de
varec sărat (kombu-cha), ceai cu aroma de
măr (altele decât pentru uz medicinal), pudră
instant pentru prepararea ceaiului (alta decât cea
pentru uz medicinal), ceai de iasomie sub formă
de pliculețe, altele decât pentru uz medicinal,
cacao, bomboane cu cacao, pudră de cacao,
produse din cacao, lapte cu cacao, cacao pentru
prepararea băuturilor, pudră de cacao instant,
băuturi pe bază de cacao, amestecuri pe bază de
cacao, preparate pe bază de cacao, alimente pe
bază de cacao, pastă de cacao pentru băuturi,
băuturi din cacao gata preparate, și băuturi
pe bază de cacao, extracte de cacao pentru
consum uman, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), băuturi cu gheață pe bază
de cacao, preparate pe bază de cacao pentru
fabricarea băuturilor, extracte de cacao utilizate
ca arome pentru alimente, extracte de cacao
utilizate ca arome pentru băuturi, băuturi sub
formă de pudră care conțin cacao, cacao (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cacao), ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, preparate sub
formă de pudră conținând cacao utilizate pentru
prepararea băuturilor.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, Servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao.

───────

(210) M 2018 05150
(151) 06/08/2018
(732) ASOCIATIA NATIONALA A

EVALUATORILOR DE RISC LA
SECURITATE FIZICA DIN
ROMANIA, STRADA: SOSEAUA
PANTELIMON, NUMAR: 356, BL. 1
AP 136, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
107400, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANERSFR

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
26.15.09; 26.04.09

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2018 05151
(151) 06/08/2018
(732) Municipiul Târgu Secuiesc Casa

de Cultură VIGADÓ, STRADA:
PIAȚA GÁBOR ÁRON, NUMAR:
24, JUDET: COVASNA, TÂRGU
SECUIESC, 525400, ROMANIA

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28, AP.13,
JUDEŢ HARGHITA, MIERCUREA
CIUC, 530144

(540)

CASA DE CULTURĂ VIGADÓ
1902-1904 MŰVELŐDÉSI
HÁZ TÂRGU SECUIESC

KÉZDIVÁSÁRHELY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.01.18;
26.01.16; 27.05.01; 27.05.02; 07.01.25;
07.01.24; 07.01.03; 27.01.06; 25.01.19;
27.07.11

(591) Culori revendicate:visiniu (Pantone
483), roşu (Pantone 032), gri (Pantone
426)

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

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

───────


