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Cereri Mărci publicate în 20/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 05932 13/09/2018 RAZVAN TROIE SMARTOSPHERE

2 M 2018 05968 13/09/2018 MIRCEA RADU TEREK TAIJIDAO the power of balance

3 M 2018 05969 13/09/2018 LINK FIT SPORT SRL hapi

4 M 2018 05970 13/09/2018 SC SOFTEH PLUS SRL OmniHelp

5 M 2018 05971 13/09/2018 SC IQ GAMES SRL BUHU

6 M 2018 05972 13/09/2018 LABORATORIUM SRL Laboratorium Together A step
Forward

7 M 2018 05973 13/09/2018 SC OPTIPLAZA SRL OPTICAEXPRESS optiplaza

8 M 2018 05974 13/09/2018 SC OPTIM SERVICE DSG SRL OPTIM

9 M 2018 05975 13/09/2018 SC OPTIPLAZA SRL optiplaza BOUTIQUE

10 M 2018 05976 13/09/2018 RIMI S.R.L. Rimi

11 M 2018 05977 13/09/2018 FLORIN-ADRIAN DOROSIN PRO AFACERI JUNIOR

12 M 2018 05978 13/09/2018 FLORIN-ADRIAN DOROSIN CURĂȚICA CURĂȚĂTORIE -
SPĂLĂTORIE DE HAINE

13 M 2018 05979 13/09/2018 PAUL-GHEORGHE PĂRĂU DJ Paul

14 M 2018 05980 13/09/2018 SAFE ADVENTURE SRL SAFE ADVENTURE

15 M 2018 05983 13/09/2018 FITOPREST SRL fitoPREST calitate și performanță

16 M 2018 05985 13/09/2018 SC GLOBAL RECORDS SRL Selly

17 M 2018 05987 13/09/2018 TUCA MARIUS MARIUS TUCA VISION

18 M 2018 05988 13/09/2018 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

CECCAR CORPUL
EXPERȚILOR CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
ROMÂNIA 1921

19 M 2018 05990 13/09/2018 SC TERAPIA SA SALVO

20 M 2018 05991 13/09/2018 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

CECCAR CORPUL
EXPERȚILOR CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
ROMÂNIA 1921

21 M 2018 05992 13/09/2018 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

CECCAR CORPUL
EXPERȚILOR CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
ROMÂNIA 1921

22 M 2018 05993 13/09/2018 GLOBAL RECORDS SRL Selly
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 05994 13/09/2018 CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

CECCAR ContaȚi pe Noi.
ContaȚi , cu Noi. Întotdeauna!

24 M 2018 05995 13/09/2018 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

CECCAR CORPUL
EXPERȚILOR CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
ROMÂNIA 1921

25 M 2018 05996 13/09/2018 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

CECCAR ContaȚi pe Noi.
ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!

26 M 2018 05997 13/09/2018 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

CECCAR CORPUL
EXPERȚILOR CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
ROMÂNIA 1921

27 M 2018 05998 13/09/2018 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

CECCAR Conta

28 M 2018 05999 13/09/2018 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

CECCAR ContaȚi pe Noi.
ContaȚi cu Noi. Întotdeauna!

29 M 2018 06000 13/09/2018 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

CECCAR ContaȚi pe Noi.
ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!

30 M 2018 06001 13/09/2018 MARIUS TUCA MT VISION

31 M 2018 06002 13/09/2018 MARIUS TUCA SMART TV

32 M 2018 06004 13/09/2018 Sindicatul Studentilor din
Facultatea de Cibernetica ,
Statistica si Informatica
Economica din cadrul Academiei
de Studii Economice din
Bucuresti

Serile Teatrului Studenţesc

33 M 2018 06006 13/09/2018 BREEZE HVAC SRL BREEZE HVAC

34 M 2018 06007 13/09/2018 DAN DRĂGHICI DENTAL FUTURE EVENTS

35 M 2018 06008 13/09/2018 ALTUNCI AHMED DAVID MEGATOX

36 M 2018 06009 13/09/2018 DAN DRĂGHICI DENTAL student camp DDR
Teeth Passion

37 M 2018 06010 13/09/2018 DAN DRĂGHICI Junior&Family PARTNER



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2018

4

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
38 M 2018 06012 13/09/2018 EMACO GAL SRL Emaco gal Servicii de curăţare

şi desfundat canalizări
utilizând principiul de reciclare/
preepurare a apei uzate pentru
lucru continuu a sistemului de
curăţare a canalizării.

39 M 2018 06013 13/09/2018 AGROPREST SRL AGROPREST suntem cei mai
buni în ceea ce facem

40 M 2018 06014 13/09/2018 AGROPREST PRODCOM SRL AGROprest prodcom

41 M 2018 06017 13/09/2018 Catalin Spiridon SCORPION international

42 M 2018 06018 13/09/2018 LUXURY FITNESS FX SRL URBAN FITHOUSE

43 M 2018 06019 13/09/2018 CONVERTIBLE CLOTHING &
ACCESSORIES SRL

Kidissue

44 M 2018 06020 13/09/2018 EPITOME SERVICES SRL E EMISSUE
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(210) M 2018 05932
(151) 13/09/2018
(732) RAZVAN TROIE, STR. PASCANI

NR. 1, SC. B, ET. 3, AP. 17,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 062081,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SMARTOSPHERE

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri de înregistrare, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 05968
(151) 13/09/2018
(732) MIRCEA RADU TEREK , STR.

ION MORŢUN NR. 8-12, SC.1,
PARTER, AP.6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TAIJIDAO the
power of balance

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.13.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 05969
(151) 13/09/2018
(732) LINK FIT SPORT SRL, STR.

SANTUHALM NR. 35A, CORP B,
JUDEŢUL HUNEDOARA, DEVA,
330004, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

hapi

(531) Clasificare Viena: 02.09.19; 03.07.16;
03.07.17; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.02

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2018

12. Cărucioare pentru copii, cărucioare pliabile
pentru copii, cărucioare cu landouri detașabile,
prelate de cărucioare pentru copii, cărucioare
mici pentru transportul copiilor, cărucioare pentru
copii care încorporează landouri, cărucioare
pentru bebeluși cu suporturi de bebeluși
detașabile, coșuri pentru cărucioare de copii,
scaune auto pentru copii, scaune auto portabile
pentru bebeluși, scaune auto portabile pentru
copii, scaune auto de siguranță pentru copii,
scaune înălțătoare pentru copii, pentru vehicule,
scaune pentru copii pentru utilizare în mașini,
Scaune pentru copii folosite în vehicule, scaune
de siguranță pentru copii (pentru vehicule).
18. Portbebeuri (marsupii tip fașă sau hamuri).
20. Premergătoare pentru copii, premergătoare
pentru bebeluși, scaune înalte pentru bebeluși,
pătuțuri pentru copii, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru copii,
coșuri pentru bebeluși (pătuțuri), coșuri pentru
bebeluși.
28. Triciclete (articole de joacă).

───────

(210) M 2018 05970
(151) 13/09/2018
(732) SC SOFTEH PLUS SRL, STR.

POPA STOICA FARCAŞ NR.
39, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

OmniHelp

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
29.01.03

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

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 05971
(151) 13/09/2018
(732) SC IQ GAMES SRL, STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 2,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520077, ROMANIA

(540)
BUHU

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

28. Jocuri, jucării.
───────
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(210) M 2018 05972
(151) 13/09/2018
(732) LABORATORIUM SRL, STR.

GHEORGHE BUZOIANU NR.
17, BL. PA2, SC. 1, ET. 2, AP.
10, JUDEŢUL GALAŢI, TÂRGU
BUJOR, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

Laboratorium Together
A step Forward

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 01.15.21;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05973
(151) 13/09/2018
(732) SC OPTIPLAZA SRL, STR.

GRIVIŢEI NR. 1A, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

OPTICAEXPRESS optiplaza

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

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 05974
(151) 13/09/2018
(732) SC OPTIM SERVICE DSG SRL,

STR. EROILOR NR. 24, JUDEŢUL
ARGEŞ, CÂMPULUNG, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

OPTIM

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 01.15.21;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, verde, alb,
bleu

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05975
(151) 13/09/2018
(732) SC OPTIPLAZA SRL, STR.

GRIVIŢEI NR. 1A, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

optiplaza BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 05976
(151) 13/09/2018
(732) RIMI S.R.L., STR. AXENTE

SEVER NR. 20, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629

(540)

Rimi

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
29.01.04

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

clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile), (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).

───────

(210) M 2018 05977
(151) 13/09/2018
(732) FLORIN-ADRIAN DOROSIN, STR.

JEPILOR NR. 6, BL. A6B, SC. B,
AP. 13, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

PRO AFACERI JUNIOR

(531) Clasificare Viena: 02.05.02; 02.05.03;
02.05.17; 02.05.23; 04.05.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.11; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, portocaliu, mov, maro, alb

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 05978
(151) 13/09/2018
(732) FLORIN-ADRIAN DOROSIN, STR.

JEPILOR NR. 6, BL. A6B, SC. B,
AP. 13, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

CURĂȚICA CURĂȚĂTORIE
- SPĂLĂTORIE DE HAINE

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05979
(151) 13/09/2018
(732) PAUL-GHEORGHE PĂRĂU, STR.

CALISTRAT HOGAȘ NR. 49,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)
DJ Paul

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 05980
(151) 13/09/2018
(732) SAFE ADVENTURE SRL, STR.

SOLDAT MATAC GHEORGHE
NR. 31, ET. 5-6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SAFE ADVENTURE

(531) Clasificare Viena: 09.09.15; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, verde,
albastru, mov, portocaliu, roșu

(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 05983
(151) 13/09/2018
(732) FITOPREST SRL, STR. SIMION

BĂRNUȚIU NR. 15A, JUD. MUREȘ,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)

fitoPREST calitate
și performanță

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 05.03.15;
05.11.01; 05.11.02; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru, gri

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

35. Serivicii de comercializare cu ridicata și
cu amănuntul a imputurilor agricole: semințe,
insecticide, ierbicide, fugicide, fertilizatori,
stimulatori, îngrășăminte.

───────

(210) M 2018 05985
(151) 13/09/2018
(732) SC GLOBAL RECORDS SRL,

STR. CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, COSTINEȘTI,
JUDEŢUL CONSTANŢA, SCHITU,
907091, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Selly

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 05987
(151) 13/09/2018
(732) TUCA MARIUS, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 15,
CLĂDIREA IRIDEX, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MARIUS TUCA VISION

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 05988
(151) 13/09/2018
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR CORPUL
EXPERȚILOR CONTABILI

ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI ROMÂNIA 1921

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.11.03;
20.07.01; 26.01.22; 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (R:255 G:206
B:49), albastru (R:27 G:50 B:96)

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

35. Include serviciile prestate de persoane,
organizații, cu scopul de a: ține evidența
contabilă/ contabilitatea, oferi asistență în
managementul afacerilor, a clarifica întrebările
privind afacerile comerciale, a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, a evalua afacerile, a
face investigatii privind afacerile, a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, a face
cercetări privind afacerile, a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, a
acorda consultanță profesională în afaceri, a
analiza și a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, servicii financiare și evaluare
financiară.

41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii de
educație adresate persoanelor, organizarea de
prezentări în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale, informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor evenimente
educaționale, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
cărților, predare (servicii educaționale), servicii
de instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2018 05990
(151) 13/09/2018
(732) SC TERAPIA SA , STR. FABRICII

NR. 124, CLUJ-NAPOCA, 3400,
CLUJ, ROMANIA

(540)
SALVO

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimene alimentare și nutritive, substanțe
dietetice de uz medical, toate acestea destinate
prevenirii și tratamentului afecțiunilor cardio-
vasculare.
35. Publicitate, acțiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 05991
(151) 13/09/2018
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR CORPUL
EXPERȚILOR CONTABILI

ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI ROMÂNIA 1921

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.11.03;
20.07.01; 26.01.22; 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (R:255 G:206
B:49), albastru (R:27 G:50 B:96)

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

35. Include serviciile prestate de persoane,
organizații, cu scopul de a: ține evidența
contabilă/ contabilitatea, oferi asistență în
managementul afacerilor, a clarifica întrebările
privind afacerile comerciale, a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, a evalua afacerile, a
face investigatii privind afacerile, a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, a face
cercetări privind afacerile, a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, a
acorda consultanță profesională în afaceri, a
analiza și a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, servicii financiare și evaluare
financiară.

41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii de
educație adresate persoanelor, organizarea de
prezentări în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale, informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor evenimente
educaționale, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
cărților, predare (servicii educaționale), servicii
de instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2018 05992
(151) 13/09/2018
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR CORPUL
EXPERȚILOR CONTABILI

ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI ROMÂNIA 1921

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.11.03;
20.07.01; 26.01.22; 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22

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

35. Include serviciile prestate de persoane,
organizații, cu scopul de a: ține evidența
contabilă/ contabilitatea, oferi asistență în
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managementul afacerilor, a clarifica întrebările
privind afacerile comerciale, a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, a evalua afacerile, a
face investigatii privind afacerile, a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, a face
cercetări privind afacerile, a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, a
acorda consultanță profesională în afaceri, a
analiza și a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, servicii financiare și evaluare
financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii de
educație adresate persoanelor, organizarea de
prezentări în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale, informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor evenimente
educaționale, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
cărților, predare (servicii educaționale), servicii
de instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2018 05993
(151) 13/09/2018
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, CONSTANŢA, ROMANIA
(540)

Selly
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 05994
(151) 13/09/2018
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR ContaȚi pe Noi.
ContaȚi , cu Noi. Întotdeauna!

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.11.03;
20.07.01; 26.01.22; 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (R:255 G:206
B:49), albastru (R:27 G:50 B:96)

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

35. Include serviciile prestate de persoane,
organizații, cu scopul de a: ține evidența
contabilă/ contabilitatea, oferi asistență în
managementul afacerilor, a clarifica întrebările
privind afacerile comerciale, a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, a evalua afacerile, a
face investigatii privind afacerile, a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, a face
cercetări privind afacerile, a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, a
acorda consultanță profesională în afaceri, a
analiza și a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, servicii financiare și evaluare
financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii de
educație adresate persoanelor, organizarea de
prezentări în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
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organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale, informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor evenimente
educaționale, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
cărților, predare (servicii educaționale), servicii
de instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2018 05995
(151) 13/09/2018
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR CORPUL
EXPERȚILOR CONTABILI

ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI ROMÂNIA 1921

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.11.03;
20.07.01; 26.01.22; 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (R:255 G:206
B:49), albastru (R:27 G:50 B:96)

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

35. Include serviciile prestate de persoane,
organizații, cu scopul de a: ține evidența
contabilă/ contabilitatea, oferi asistență în
managementul afacerilor, a clarifica întrebările
privind afacerile comerciale, a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, a oferi servicii specializate privind

eficiența afacerilor, a evalua afacerile, a
face investigatii privind afacerile, a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, a face
cercetări privind afacerile, a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, a
acorda consultanță profesională în afaceri, a
analiza și a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, servicii financiare și evaluare
financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii de
educație adresate persoanelor, organizarea de
prezentări în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale, informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor evenimente
educaționale, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
cărților, predare (servicii educaționale), servicii
de instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2018 05996
(151) 13/09/2018
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR ContaȚi pe Noi.
ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.11.03;
20.07.01; 26.01.22; 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Include serviciile prestate de persoane,
organizații, cu scopul de a: ține evidența
contabilă/ contabilitatea, oferi asistență în
managementul afacerilor, a clarifica întrebările
privind afacerile comerciale, a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, a evalua afacerile, a
face investigatii privind afacerile, a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, a face
cercetări privind afacerile, a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, a
acorda consultanță profesională în afaceri, a
analiza și a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, servicii financiare și evaluare
financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii de
educație adresate persoanelor, organizarea de
prezentări în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale, informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor evenimente
educaționale, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
cărților, predare (servicii educaționale), servicii
de instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2018 05997
(151) 13/09/2018
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR CORPUL
EXPERȚILOR CONTABILI

ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI ROMÂNIA 1921

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.11.03;
26.01.22; 26.02.05; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22

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

35. Include serviciile prestate de persoane,
organizații, cu scopul de a: ține evidența
contabilă/ contabilitatea, oferi asistență în
managementul afacerilor, a clarifica întrebările
privind afacerile comerciale, a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, a evalua afacerile, a
face investigatii privind afacerile, a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, a face
cercetări privind afacerile, a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, a
acorda consultanță profesională în afaceri, a
analiza și a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, servicii financiare și evaluare
financiară.
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41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii de
educație adresate persoanelor, organizarea de
prezentări în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale, informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor evenimente
educaționale, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
cărților, predare (servicii educaționale), servicii
de instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2018 05998
(151) 13/09/2018
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR Conta

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.11.03;
20.07.01; 26.01.22; 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (R:27 G:50
B:96)

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

35. Include serviciile prestate de persoane,
organizații, cu scopul de a: ține evidența
contabilă/ contabilitatea, oferi asistență în
managementul afacerilor, a clarifica întrebările
privind afacerile comerciale, a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, a evalua afacerile, a
face investigatii privind afacerile, a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, a face
cercetări privind afacerile, a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, a

acorda consultanță profesională în afaceri, a
analiza și a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, servicii financiare și evaluare
financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii de
educație adresate persoanelor, organizarea de
prezentări în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale, informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor evenimente
educaționale, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
cărților, predare (servicii educaționale), servicii
de instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2018 05999
(151) 13/09/2018
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR ContaȚi pe Noi.
ContaȚi cu Noi. Întotdeauna!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 26.01.22; 03.11.03; 26.02.05;
20.07.01; 03.07.17

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

35. Include serviciile prestate de persoane,
organizații, cu scopul de a: ține evidența
contabilă/ contabilitatea, oferi asistență în
managementul afacerilor, a clarifica întrebările
privind afacerile comerciale, a audita afacerile,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2018

de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, a evalua afacerile, a
face investigatii privind afacerile, a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, a face
cercetări privind afacerile, a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, a
acorda consultanță profesională în afaceri, a
analiza și a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, servicii financiare și evaluare
financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii de
educație adresate persoanelor, organizarea de
prezentări în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale, informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor evenimente
educaționale, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
cărților, predare (servicii educaționale), servicii
de instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2018 06000
(151) 13/09/2018
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR ContaȚi pe Noi.
ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 03.07.17;
03.11.03; 20.07.01; 26.01.22; 26.02.05;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11

(591) Culori revendicate:galben (R:255 G:206
B:49)

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

35. Include serviciile prestate de persoane,
organizații, cu scopul de a: ține evidența
contabilă/ contabilitatea, oferi asistență în
managementul afacerilor, a clarifica întrebările
privind afacerile comerciale, a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, a evalua afacerile, a
face investigatii privind afacerile, a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, a face
cercetări privind afacerile, a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, a
acorda consultanță profesională în afaceri, a
analiza și a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, servicii financiare și evaluare
financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii de
educație adresate persoanelor, organizarea de
prezentări în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale, informații despre
educație, examinări referitoare la educație,
organizarea și susținerea unor evenimente
educaționale, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, publicarea
cărților, predare (servicii educaționale), servicii
de instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2018 06001
(151) 13/09/2018
(732) MARIUS TUCA, SOSEAUA

BUCUREŞTI-PLOIESTI NR. 15,
CLADIREA IRIDEX, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MT VISION

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06002
(151) 13/09/2018
(732) MARIUS TUCA, SOSEAUA

BUCUREŞTI-PLOIESTI NR. 15,
CLADIREA IRIDEX, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SMART TV

(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.

───────

(210) M 2018 06004
(151) 13/09/2018
(732) Sindicatul Studentilor din

Facultatea de Cibernetica ,
Statistica si Informatica
Economica din cadrul Academiei
de Studii Economice din
Bucuresti, STR. FRUMOASĂ.
NR. 31, ET. 1, SALA 11, SECTOR
1, IN CASA STUDENŢILOR
ECONOMIŞTI, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Serile Teatrului Studenţesc

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.01.02; 01.15.24; 01.15.15; 03.09.24

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

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

───────

(210) M 2018 06006
(151) 13/09/2018
(732) BREEZE HVAC SRL, STRADA:

TĂBĂCARILOR, NUMAR: 25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BREEZE HVAC
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 06007
(151) 13/09/2018
(732) DAN DRĂGHICI, STRADA: ŞOS.

PĂCURARI, NUMAR: 48, BL.553,
SC.B, ET.1, AP.4, JUDET: IASI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

DENTAL FUTURE EVENTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
02.09.10

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

44. Servicii medicale, servicii de asistenţă
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
consultaţii stomatologice, îngrijire medicală,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni,
stomatologie estetică, asistenţă stomatologică,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice.

───────

(210) M 2018 06008
(151) 13/09/2018
(732) ALTUNCI AHMED DAVID, SOS.

MIHAI BRAVU NR. 219, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MEGATOX

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06009
(151) 13/09/2018
(732) DAN DRĂGHICI, STRADA: ŞOS.

PĂCURARI, NUMAR: 48, BL.553,
SC.B, ET.1, AP.4, JUDET: IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) RODALL SRL, STR. POLONĂ NR.
115, BL.15, SC.A, AP.19, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DENTAL student camp
DDR Teeth Passion

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de asistenţă
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
consultaţii stomatologice, îngrijire medicală,
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servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni,
stomatologie estetică, asistenţă stomatologică,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice.

───────

(210) M 2018 06010
(151) 13/09/2018
(732) DAN DRĂGHICI, ŞOS. PĂCURARI

NR. 48, BL.553, SC.B, ET.1, AP.4,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

Junior&Family PARTNER

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 02.09.10;
27.05.01; 27.05.02

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

44. Servicii medicale, servicii de asistenţă
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
consultaţii stomatologice, îngrijire medicală,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni,
stomatologie estetică, asistenţă stomatologică,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice

───────

(210) M 2018 06012
(151) 13/09/2018
(732) EMACO GAL SRL, BD. MAREA

UNIRE NR. 19, SPAŢIUL
COMERCIAL NR. 2, CAMERA 2,
BL. P6, SC. 1, PARTER, GALAŢI,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR, NR. 177,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

Emaco gal Servicii de curăţare
şi desfundat canalizări
utilizând principiul de
reciclare/ preepurare a
apei uzate pentru lucru
continuu a sistemului

de curăţare a canalizării.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 05.03.20

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

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

39. Sevicii de vidanjare a foselor septice,
servicii de vidanjare a haznalelor, colectare de
deşeuri industriale, colectare de deşeuri lichide,
colectare de deşeuri menajere, aductiunea
şi apă, brokeraj de marfă, colectarea de
deşeuri prin intermediul reţelei publice de
canalizare, deversare (transport) de ape
menajere, descărcare (transport) de deşeuri,
distribuţie (transport) de apă pentru uz industrial,
eliminarea (ridicarea şi transportul) deşeurilor,
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eliminarea (ridicarea şi transportul) deşeurilor
lichide, servicii de eliminare a apelor reziduale
(transport), eliminare (transport) de deşeuri,
eliminarea deşeurilor, evacuarea deşeurilor
(transport), colectare de deşeuri comerciale,
transport de deşeuri., Servicii de tratare a
apelor reziduale, servicii de tratare a solului,
a deşeului sau a apei (servicii de refacere a
mediului), servicii de tratarea deşeurilor şi/sau a
apei, tratarea apei reziduale rezultată în urma
proceselor industriale, tratarea apei reziduale
rezultată în urma operaţiilor de exploatare,
tratarea apei, eliminarea apei reziduale rezultate
în urma proceselor industriale.

───────

(210) M 2018 06013
(151) 13/09/2018
(732) AGROPREST SRL, SAT

DUMBRĂVIOARA NR. 177, JUD.
MUREŞ, COM. ERNEI, MUREȘ,
ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)

AGROPREST suntem cei
mai buni în ceea ce facem

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 15.01.01; 15.01.19

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

clase:
40. Procesarea produselor agricole.
44. Cultivarea cerealelor şi a platelor tehnice
(servicii de agricultură).

───────

(210) M 2018 06014
(151) 13/09/2018
(732) AGROPREST PRODCOM SRL,

SAT FARAGAU NR. 121, JUD.
MUREŞ, COMUNA FARAGAU ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)

AGROprest prodcom

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 01.03.18; 14.01.03; 26.13.25

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

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

40. Prelucrarea metalelor, procesarea
produselor agricole.
44. Cultivarea cerealelor şi a plantelor tehnice
(servicii de agricultură).

───────
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(210) M 2018 06017
(151) 13/09/2018
(732) Catalin Spiridon, STR.

PRIMAVERII NR. 44, JUD. BACAU,
SARATA, BACĂU, ROMANIA

(540)

SCORPION international

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 27.03.03; 03.09.16; 03.09.24;
26.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5010),
roşu (RAL 3002), negru (RAL 9005),
alb (RAL 9016)

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

12. Anvelope, anvelope pneumatice, pneuri
(anvelope), anvelope tubulare, anvelope
(pneuri), anvelope auto, anvelope pentru
vehicule, anvelope pentru roțile vehiculelor,
petice pentru camere de anvelope, ventile pentru
anvelope de vehicule, lanțuri antiderapante
pentru anvelopele vehiculelor, petice pentru
repararea anvelopelor vehiculelor.
37. Echilibrare anvelope, montarea anvelopelor,
recanelarea anvelopelor, înlocuire de
anvelope, servicii de montare anvelope,
echilibrarea (alinierea) de anvelope, rotația
și echilibrarea anvelopelor, întreținerea și
repararea anvelopelor, vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații), montare și reparații de
anvelope de vehicule.

───────

(210) M 2018 06018
(151) 13/09/2018
(732) LUXURY FITNESS FX SRL, STR.

NICOLAE TITULESCU NR. 48,
JUD. DAMBOVIŢA, GAESTI,
135200, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

URBAN FITHOUSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
21.03.13

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

41. Sport și fitness, servicii sportive și de fitness,
servicii ale cluburilor de fitness, antrenamente
pentru sănătate și de fitness, servicii sportive
și recreative, servicii sportive, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii oferite
de centrele de fitness, activități sportive,
antrenamente sportive, antrenament sportiv,
cursuri de fitness aerian (aerial fitness).

───────
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(210) M 2018 06019
(151) 13/09/2018
(732) CONVERTIBLE CLOTHING &

ACCESSORIES SRL, INTRAREA
SULFINEI NR. 37A, CAMERA
1, LOC. VÂRTEJU, JUD. ILFOV,
MĂGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

Kidissue

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.03.02; 02.01.23; 02.03.23; 02.05.23

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii de design vestimentar, creaţii de
modă.

───────

(210) M 2018 06020
(151) 13/09/2018
(732) EPITOME SERVICES SRL,

STR. BURNIȚEI NR. 51-53,
LOT 1, CAMERA 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

E EMISSUE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii de design vestimentar, creaţii de
modă.

───────


