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Cereri Mărci publicate în 21/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01648 14/03/2018 S.C. NATIONAL PAINTS

FACTORIES COMPANY S.A.
ALLES WEISS

2 M 2018 01677 14/03/2018 S.C. HOCOLROM S.R.L. HCR

3 M 2018 01679 14/03/2018 SC CON-A SRL CONA

4 M 2018 01680 14/03/2018 GEORGE APREUTESEI săMărgelim.ro

5 M 2018 01681 14/03/2018 SC CON-A SRL CONA

6 M 2018 01682 14/03/2018 IONELA MARINELA CASTEL AVICOLA BRADESTI

7 M 2018 01683 14/03/2018 RAZVAN SABIE CLIPCASE

8 M 2018 01686 14/03/2018 SERGIANA SRL STANA TURISTICA POIANA
BRASOV

9 M 2018 01687 14/03/2018 SC NANDARINE SRL nandarine

10 M 2018 01688 14/03/2018 CARPATAIR FLIGHT SERVICE
S.R.L.

Carpatair Flight Service

11 M 2018 01689 14/03/2018 SC SOFT TWINING
TECHNOLOGIES SRL-D

Soft Twining Technologies

12 M 2018 01690 14/03/2018 SC TAMICRIS TOURS SRL Tamicris Tours

13 M 2018 01691 14/03/2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
AEROSPAȚIALĂ "ELIE
CARAFOLI" - INCAS
BUCUREȘTI

UAS Department

14 M 2018 01692 14/03/2018 SMARTATLETIC SRL smartatletic

15 M 2018 01693 14/03/2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
AEROSPAȚIALĂ "ELIE
CARAFOLI" - INCAS
BUCUREȘTI

UAS Department

16 M 2018 01694 14/03/2018 BOGDAN-CONSTANTIN
ADOMNITEI

ORIENT

17 M 2018 01695 14/03/2018 SERGIU NICHITEAN KNVAS

18 M 2018 01696 14/03/2018 BOGDAN-CONSTANTIN
ADOMNITEI

DO-GO

19 M 2018 01697 14/03/2018 ZAHARIE CIPRIAN-
VASILE PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

CCROMA.ED

20 M 2018 01698 14/03/2018 GEAINV S.A MAESTRO RESIDENCE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2018 01699 14/03/2018 SC CRIANDO BUSINESS LINE

SRL
Criando Bijoux

22 M 2018 01700 14/03/2018 SYSWIN SOLUTIONS SRL SMARTAIR CITY

23 M 2018 01701 14/03/2018 SYSWIN SOLUTIONS SRL SYSAGRIA

24 M 2018 01702 14/03/2018 SC PULSAR TECHNOLOGIES
SRL

LYRA SMART HOME

25 M 2018 01703 14/03/2018 RAREŞ- PETRIŞOR DEMIAN FESTIVALUL FRATIA LUPILOR

26 M 2018 01704 14/03/2018 Dr. Theiss Naturwaren GmbH Virastop

27 M 2018 01705 14/03/2018 RODICA DANCEANU ATELIERUL DE MUZICA
CONTEMPORANA
''ARCHAEUS''

28 M 2018 01706 14/03/2018 BANCPOST S.A. BANCPOST EU
ANTREPRENOR

29 M 2018 01707 14/03/2018 BANCPOST S.A. BANCPOST EU PENSIONAR

30 M 2018 01708 14/03/2018 BANCPOST S.A. BANCPOST EU SALARIAT

31 M 2018 01709 14/03/2018 BANCPOST S.A. BANCPOST EU MAMĂ

32 M 2018 01710 14/03/2018 BANCPOST S.A. BANCPOST EU STUDENT

33 M 2018 01711 14/03/2018 M L C INTERNATIONAL INC
SRL

2 NICE CAFFE Let's Play! . Let's
Play! . Let's Play! . Let's Play! .
Let's Play! . Let's Play!

34 M 2018 01712 14/03/2018 PUR SI SIMPLU FOOD SRL SPLEND'EAT smart food.fast

35 M 2018 01713 14/03/2018 BIRO P CSABA I.I NATUR MOBILI

36 M 2018 01715 14/03/2018 CONSTANTIN ANDREI
NEGOIŢĂ

SCRUM

37 M 2018 01716 14/03/2018 CREDIUS IFN S.A. credius Creditare liberă, fără
bariere

38 M 2018 01717 14/03/2018 ART DENTISTRY DR. HANTA
SRL

ART DENTISTRY

39 M 2018 01718 14/03/2018 SOC. PROFESSIONAL CLAIMS
SRL

CARFORU MASINA TA LA
SCHIMB

40 M 2018 01719 14/03/2018 MARIUS GHEORGHE ICHIM CEASKYM
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(210) M 2018 01648
(151) 14/03/2018
(732) S.C. NATIONAL PAINTS

FACTORIES COMPANY S.A.,
COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL
IAŞI, MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(740) ECOINTELLECT CABINET P.P.I
Consilier Andronache Paul ,
ALEEA COMPOZITORILOR NR.
1, BL. E21, AP. 35, ET. 6, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALLES WEISS

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03

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

clase:
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie sau pulbere pentru
pictură, decoraţiuni, tipografie şi artă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 01677
(151) 14/03/2018
(732) S.C. HOCOLROM S.R.L.,

COMUNA IZVOARELE, JUD.
PRAHOVA, SAT HOMORICIU,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

(540)

HCR
(591) Culori revendicate:verde închis, verde

deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame, lucrări de artă din
lemn, cutii din lemn sau plastic, jaluzele din lemn,
scări fabricate din lemn, panouri publicitare din
lemn, cutii din lemn, fitinguri nemetalice pentru
mobilă, paleţi de manipulare, nemetalici, mobilier
în miniatură confecţionat din lemn, machete la
scară redusă (ornamente) din lemn, piese de
mobilier fabricate din lemn, înlocuitori de lemn,
plastic, metal, piele, oţel, aluminiu, ratan, stuf,
sticlă, materiale plastice.
37. Servicii de recondiţionare, reparare şi
întreţinere de mobilă, servicii pentru montare
de mobilă, servicii pentru tapiţare de piese de
mobilier.
40. Fabricare de mobilă la comandă, prelucrare
mobilier, tăierea şi prelucrarea lemnului,
laminarea lemnului, conservarea lemnului,
lucrări în lemn.

───────
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(210) M 2018 01679
(151) 14/03/2018
(732) SC CON-A SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 2B, JUD. SIBIU,
ŞELIMBĂR, 557260, SIBIU,
ROMANIA

(540)

CONA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.05.02

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

6. Metale comune şi aliajele, minereurile
acestora, materiale de construcţii metalice,
construcţii metalice transportabile, cabluri şi
fire neelectrice din metale comune, fierărie,
articole mici din metal, containere metalice
pentru depozitare şi transport, seifuri.
35. Publicitate, conducerea afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţiuni de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
42. Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software pentru
computere.

───────

(210) M 2018 01680
(151) 14/03/2018
(732) GEORGE APREUTESEI , ŞOS.

BUCUREŞTI MĂGURELE
NR. 70, BUCUREŞTI, 023062,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

săMărgelim.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 05.05.20; 05.05.21

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

14. Bijuterii sub formă de mărgele, brăţări cu
mărgele din lemn, mărgele pentru meditaţie,
brăţări din mărgele, mărgele pentru crearea de
bjuterii, accesorii pentru bijuterii.

───────

(210) M 2018 01681
(151) 14/03/2018
(732) SC CON-A SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 2B, JUD. SIBIU,
ŞELIMBĂR, 557260, SIBIU,
ROMANIA

(540)

CONA

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 26.05.01

(591) Culori revendicate:albastru-Pantone
301C
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Metale comune şi aliajele, minereurile
acestora, materiale de construcţii metalice,
construcţii metalice transportabile, cabluri şi
fire neelectrice din metale comune, fierărie,
articole mici din metal, containere metalice
pentru depozitare şi transport, seifuri.
35. Publicitate, conducerea afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţiuni de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
42. Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software pentru
computere.

───────

(210) M 2018 01682
(151) 14/03/2018
(732) IONELA MARINELA CASTEL,

ALEEA GHETISOAREI NR. 9, BL.
160I, SC. 1, AP. 5, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
AVICOLA BRADESTI

(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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ. (Solicităm protecţie pentru

întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01683
(151) 14/03/2018
(732) RAZVAN SABIE, STR. RADNA

NR. 40, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
CLIPCASE

(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. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 01686
(151) 14/03/2018
(732) SERGIANA SRL , STR. SAT

POIANA MARULUI NR. 339,
JUDEŢ BRAŞOV
* POIANA MĂRULUI, COMUNA
POIANA MARULUI, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
STANA TURISTICA
POIANA BRASOV

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01687
(151) 14/03/2018
(732) SC NANDARINE SRL, STR.

MIHAIL VELCIU NR. 21, AP. 1,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

nandarine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01

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

clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activități de comerț
online și offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2018 01688
(151) 14/03/2018
(732) CARPATAIR FLIGHT SERVICE

S.R.L., STR. ION IONESCU DE LA
BRAD NR. 15, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300246, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Carpatair Flight Service

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 18.05.03;
26.04.16; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale în domeniul aerian.
39. Transporturi aeriene, servicii turistice,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport
și emiterea de bilete de avion.
42. Creare și menținere pagină web.

───────
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(210) M 2018 01689
(151) 14/03/2018
(732) SC SOFT TWINING

TECHNOLOGIES SRL-D, CALEA
TORONTALULUI NR. 15, SC. A,
ET. 2, AP. 9, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Soft Twining Technologies

(531) Clasificare Viena: 24.15.11; 24.15.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
alb, negru

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

42. Servicii în domeniile ştiinţei și tehnologiei ca
și cercetarea și proiectarea aferente, servicii de
analiză și cercetare industrială, proiectarea și
dezvoltarea hardware și software, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, programare computerizată, design
de soft pentru computer, instalare de software
pentru computere, mentenanța software-urilor
de computer, analiza software de computer,
design pentru sisteme de computer, consultanță
în software de computer, consultanța în
proiectarea și dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, creare și mentenanța website-urilor
pentru alţii,

───────

(210) M 2018 01690
(151) 14/03/2018
(732) SC TAMICRIS TOURS SRL,

STR. LOUIS PASTEUR NR. 10,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Tamicris Tours

(531) Clasificare Viena: 01.17.25; 18.05.05;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, galben, roșu

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii, servicii de
agenții de turism pentru călătorii.

───────
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(210) M 2018 01691
(151) 14/03/2018
(732) INSTITUTUL NAȚIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE
AEROSPAȚIALĂ "ELIE
CARAFOLI" - INCAS BUCUREȘTI,
B-DUL IULIU MANIU NR. 220,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061126,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UAS Department

(531) Clasificare Viena: 15.01.13; 18.05.03;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
540C)

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

41. Formare și specializare de personal în
domeniul științelor aeronautice și spațiale
(educație, instruire).
42. Servicii de cercetare fundamentală și
aplicativă, dezvoltare tehnologică în domeniul
aeronautic și al științelor spațiale, elaborarea de
studii, strategii și prognoze privind dezvoltarea
științelor aeronautice și spațiale, acordare de
asistență tehnică, consultanță și alte servicii
stiințifice și tehnologice specializate, în domeniul
propriu de activitate, elaborarea de reglementări
tehnice și economice de interes public și
național, care privesc asigurarea cerințelor
fundamentale impuse sistemelor aerospațiale și
aerodinamice.

───────

(210) M 2018 01692
(151) 14/03/2018
(732) SMARTATLETIC SRL, STR.

MARIA HAGI MOSCU NR. 1,
DEMISOL, AP. 1, CAM. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

smartatletic

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

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

───────

(210) M 2018 01693
(151) 14/03/2018
(732) INSTITUTUL NAȚIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE
AEROSPAȚIALĂ "ELIE
CARAFOLI" - INCAS BUCUREȘTI,
B-DUL IULIU MANIU NR. 220,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061126,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UAS Department

(531) Clasificare Viena: 17.01.02; 17.01.08;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
540C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Formare și specializare de personal în
domeniul științelor aeronautice și spațiale
(educație, instruire).
42. Servicii de cercetare fundamentală și
aplicativă, dezvoltare tehnologică în domeniul
aeronautic și al științelor spațiale, elaborarea de
studii, strategii și prognoze privind dezvoltarea
științelor aeronautice și spațiale, acordare de
asistență tehnică, consultanță și alte servicii
stiințifice și tehnologice specializate, în domeniul
propriu de activitate, elaborarea de reglementări
tehnice și economice de interes public și
național, care privesc asigurarea cerințelor
fundamentale impuse sistemelor aerospațiale și
aerodinamice.

───────

(210) M 2018 01694
(151) 14/03/2018
(732) BOGDAN-CONSTANTIN

ADOMNITEI, BLD. GEORGE
ENESCU NR. 12, BL. BELVEDERE,
SC. D, ET. 9, AP. 29, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

ORIENT

(531) Clasificare Viena: 23.01.01; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01695
(151) 14/03/2018
(732) SERGIU NICHITEAN, STR.

BASARABIA NR. 31, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500209,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
KNVAS

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, fotografii
neînrămate și înrămate.

───────

(210) M 2018 01696
(151) 14/03/2018
(732) BOGDAN-CONSTANTIN

ADOMNITEI, BLD. GEORGE
ENESCU NR. 12, BL. BELVEDERE,
SC. D, ET. 9, AP. 29, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

DO-GO

(531) Clasificare Viena: 08.01.15; 08.07.04;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 01697
(151) 14/03/2018
(732) ZAHARIE CIPRIAN-VASILE

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. EMIL RACOVITA NR. 6, ET.
3, AP. 10, JUDEȚUL ALBA, CUGIR,
ALBA, ROMANIA

(540)

CCROMA.ED

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 26.13.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 01698
(151) 14/03/2018
(732) GEAINV S.A, BD. MUNCII NR. 18,

JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MAESTRO RESIDENCE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01699
(151) 14/03/2018
(732) SC CRIANDO BUSINESS LINE

SRL, STR. PICTOR DAN MIHAIL
NR. 4, BL. 62, SC. 1, ET. 1, AP.
6, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Criando Bijoux

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

14. Metale preţioase şi aliajele lor, giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2018 01700
(151) 14/03/2018
(732) SYSWIN SOLUTIONS SRL, STR.

BIHARIA NR. 26, ET. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SMARTAIR CITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.23

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

clase:
7. Maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optică,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
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(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, extinctoare.
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 01701
(151) 14/03/2018
(732) SYSWIN SOLUTIONS SRL, STR.

BIHARIA NR. 26, ET. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SYSAGRIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 16.01.25

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben

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

7. Maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optică,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea

sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, extinctoare.
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 01702
(151) 14/03/2018
(732) SC PULSAR TECHNOLOGIES

SRL, STR. PETRU CERCEL NR. 20
(FOSTUL BD. CONSTRUCŢIILOR
NR. 26), JUD. DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

LYRA SMART HOME

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.16; 26.01.18; 01.13.10

(591) Culori revendicate:albastru azur,
portocaliu deschis, verde deschis,
albastru (HEX #0089CC)

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

7. Maşini automate de vânzare.
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
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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.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 01703
(151) 14/03/2018
(732) RAREŞ- PETRIŞOR DEMIAN,

STR. FS NR. 54, COM.
ORĂŞTIOARA DE SUS, JUD.
HUNEDOARA, SAT ORĂŞTIOARA
DE SUS, HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

FESTIVALUL
FRATIA LUPILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
03.01.08; 03.01.16; 03.01.23

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

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

───────

(210) M 2018 01704
(151) 14/03/2018
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH,

MICHELINSTR. 10, 66424
, HOMBURG, GERMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
Virastop

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, săpunuri,
parfumerie, cosmetice, inclusiv preparate/
produse nemedicinale pentru curăţarea şi
îngrijirea pielii, precum şi preparate/produse
pentru îngrijirea părului, gene false, loţiuni de
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor.

(210) M 2018 01705
(151) 14/03/2018
(732) RODICA DANCEANU, CALEA

VĂCĂREŞTI NR. 276, BL. 63,
SC. B, ET. 5, AP. 49, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ATELIERUL DE MUZICA

CONTEMPORANA
''ARCHAEUS''

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

───────

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
medicamente pentru uz uman si veterinar,
produse sanitare pentru scopuri medicale,
slimente şi substanţe dietetice de uz medical,
suplimente nutritive, preparate cu vitamine
inclusiv capsule de frumuseţe.

iustinas
Typewritten text
Se invocă: Prioritatea nr. 017212036 din datade 15/09/2017 Germania, având starea acceptată.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01706
(151) 14/03/2018
(732) BANCPOST S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 6A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)
BANCPOST EU
ANTREPRENOR

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

35. Servicii de consiliere referitoare la impozite
şi subiecte economice, servicii de consultanţă
cu privire la impozite, servicii de consultanţă
cu privire la managementul personalului, analiza
preţului de cost, programare corporativă,
servicii de administrare de afaceri şi
asistenţă economică, servicii de conducere
a afacerilor, funcţii administrative, servicii de
asistenţă pentru probleme administrative în
afaceri, efectuare de cercetare şi inspecţii în
domeniul afacerilor, managementul dezastrelor
în domeniul afacerilor, realizare de formate
de proiecte cu privire la afaceri, servicii de
restructurare pentru întreprinderi, servicii de
contabilitate, întocmire de estimări de impozite,
întocmire şi completare de declaraţii de venituri,
furnizare de informaţii pentru probleme legate de
impozite, servicii de consultanţă si de planificare
fiscală, servicii de consultanţă şi consiliere în
domeniul afacerilor, furnizare de informaţii cu
privire la probleme de contabilitate, furnizarea
de extrase de cont, servicii de asistenţă
pentru înregistrare, administrare şi secretariat
pentru întreprinderi , servicii de reproduceri de
documente, servicii de prelucrare a informaţiilor,
menţinere de arhive electronice, servicii de e-
contabilitate şl administrare de baze, servicii
de evaluare comercială, servicii de informaţii,
cercetare, studii şi investigare, servicii de
administrare, evaluare şi recrutare de personal,
organizare, exploatare şi supraveghere de
scheme de stimulare pentru utilizatori cu privire
la utilizarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor de

certificare de cecuri, cartele de plată, carduri
de debit, carduri financiare şi de achiziţii,
furnizare de informaţii economice şi previziuni
economice, furnizarea de informaţii statistice
cu privire la subiecte economice şi financiare
în scopuri comerciale, furnizare de servicii de
informare şi consultanţă cu privire la subiecte
economice, stocare şi accesare de date şi
informaţii pe cale electronică, înregistrare şi
depozitare de informaţii din baze de date, servicii
de consultanţă şi furnizare de informaţii cu privire
la toate cele de mai sus.
36.  Servicii bancare, servicii de finanţare,
furnizare de numerar, înfiinţare de depozite,
gestionare financiară, analize financiare si
activitate de consultanţă, furnizare de informaţii
financiare, brokeraj, investiţii de capital, servicii
de finanţare pentru persoane juridice, servicii
de asigurări, servicii de economii si investiţii,
furnizare de servicii de creditare şi împrumut,
management şi servicii de consultanţă
privind investiţiile, organizare, management,
consultanţă şi control în materie de operaţiuni
bancare, financiare şi de investiţii, servicii de
consultanţă cu privire la probleme bancare,
financiare, economice şi legate de investiţii,
gestionare de trusturi şi fonduri, servicii de
seifuri şi depozitare în siguranţă, organizare,
management şi reglementare de probleme
bancare şi financiare, furnizare de conturi de
depozit, conturi de economii şi conturi de
investiţii, brokeraj de asigurări, asigurări de viaţă,
servicii de estimare şi evaluare de daune, servicii
de management de rezerve de numerar, servicii
imobiliare, agenţii imobiliare, servicii de
management şi brokeraj, servicii de achiziţii
de terenuri în numele terţilor, servicii de
agenţie pentru obligaţiuni şi titluri de valoare,
garanţii financiare pentru bunurile imobile,
evaluare de bunuri imobiliare, mediere de
acorduri de leasing şi închiriere de proprietăţi
imobiliare, dare spre închiriere şi închiriere
de spaţii (imobiliare), agenţii de încasări de
chirii, intermediere pentru şi furnizare de
asigurări pentru clădiri, proprietăţi, terenuri şi
scheme şi sisteme financiare utilizate pentru
achiziţia şi finanţarea acestora, administrare
de imobile şi afaceri financiare, servicii de
strângere de fonduri în scop de binefacere,
organizarea fondurilor mutuale, constituire de
fonduri mutuale, servicii de gestionare a
numerarului, servicii de factoring, servicii de
scontare a facturilor, servicii de bancomate,
servicii de împrumut, servicii ipotecare, servicii
de brokeraj ipotecar, acordare de împrumuturi
contra garanţii, servicii de oferire de cauţiuni,
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie, servicii de credit, împrumuturi de
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consum, comerciale şi ipotecare, finanţare
pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru
achiziţii prin închiriere, agenţii de colectare şi
plată de datorii, acordarea de finanţe, schimb
valutar si servicii de transfer de bani, ordine
de plată, compensare de cecuri, organizarea
plăţilor, servicii valutare şi de conversie,
servicii de birou de schimb valutar, servicii
valutare, eliberare de cecuri de călătorie şi
eurocecuri, plăţi bancare internaţionale, servicii
bancare pentru comercianţi şi private, activităţi
bancare de investiţii, servicii de investiţii şi de
economii, servicii de gestionare a investiţiilor,
inclusiv gestionare de active şi portofolii, planuri
de dividende personale, servicii în domeniul
fondurilor de pensii, servicii de finanţare pentru
întreprinderi, tranzacţii şi negocieri pe piaţa de
capital, export si proiecte de finanţare, furnizarea
de
capital de dezvoltare şi de finanţare a
participaţiilor, brokeraj de obligaţiuni, titluri de
valoare, mărfuri, produse derivate, instrumente
financiare şi contracte la termen, servicii de
construire şi dezvoltare de pieţe, servicii de
înregistrare a acţiunilor, servicii de brokeraj de
acţiuni şi de tranzacţionare de acţiuni, servicii
de estimare a titlurilor de valoare, servicii de
subscriere a acţiunilor, servicii de împrumut
de garanţii, servicii de încasare a dividendelor,
servicii ale unei întreprinderi de încasare, servicii
de subscriere, servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale, servicii de plasare în
valori mobiliare, servicii de protecţie, servicii de
planuri de dividende personale, servicii fiscale,
servicii de consiliere, cercetare şi raportare cu
privire la planificarea şi investirea financiară şi
imobiliară, servicii de management al investiţiilor
si management financiar, administrare de active
şi portofolii, furnizare de informaţii financiare,
servicii de cercetare în domeniul financiar,
servicii în domeniul fondurilor de
pensii, servicii de transfer electronic de capital
şi acţiuni, păstrare în siguranţă, administrare şi
evaluare de investiţii, servicii de reprezentare
în domeniul garanţiilor, servicii de păstrare a
titlurilor de valoare, servicii de depozite în case
de bani, depozitare de bunuri de valoare, servicii
pentru
eliberarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată şi carduri
de debit, servicii referitoare la cărţi de credit,
cartele de tranzacţii, cartele de numerar, cartele
de certificare de cecuri, cartele de plată şi carduri
de debit, servicii de înregistrare pentru cărţi de
credit, cartele de tranzacţii, cartele de numerar,
cartele de certificare de cecuri, cartele de plată,
carduri de debit, carduri financiare şi carduri

de achiziţii, servicii pentru înlocuirea cartelelor
şi numerarului, închiriere, dare spre închiriere
şi leasing de echipamente pentru procesarea
cardurilor financiare şi a datelor referitoare la
cele mai sus menţionate, servicii financiare
furnizate prin intermediul portofelelor electronice
şi cartelelor cu cip, procesare de date referitoare
la tranzacţii cu carduri şi alte tranzacţii legate
de plăţi, furnizare de informaţii financiare prin
intermediul unei reţele de calculatoare şi a unei
reţele internaţionale de calculatoare, furnizare
de servicii de informare şi consultanţă cu privire
la probleme bancare, financiare, legate de
investiţii, impozite şi asigurări, servicii financiare
online, servicii bancare la domiciliu şi servicii
bancare prin internet, servicii electronice de
transfer de stoc, furnizare de servicii bancare
prin telefon, internet şi/sau televiziune
interactivă, furnizare electronică pentru toate
serviciile de mai sus, servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul bazelor
de date computerizate sau prin Internet, servicii
valutare referitoare la toate cele menţionate
anterior.

───────

(210) M 2018 01707
(151) 14/03/2018
(732) BANCPOST S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 6A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)
BANCPOST EU PENSIONAR

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

35. Servicii de consiliere referitoare la impozite
şi subiecte economice, servicii de consultanţă
cu privire la impozite, servicii de consultanţă
cu privire la managementul personalului, analiza
preţului de cost, programare corporativă,
servicii de administrare de afaceri şi
asistenţă economică, servicii de conducere
a afacerilor, funcţii administrative, servicii de
asistenţă pentru probleme administrative în
afaceri, efectuare de cercetare şi inspecţii în
domeniul afacerilor, managementul dezastrelor
în domeniul afacerilor, realizare de formate
de proiecte cu privire la afaceri, servicii de
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restructurare pentru întreprinderi, servicii de
contabilitate, întocmire de estimări de impozite,
întocmire şi completare de declaraţii de venituri,
furnizare de informaţii pentru probleme legate de
impozite, servicii de consultanţă si de planificare
fiscală, servicii de consultanţă şi consiliere în
domeniul afacerilor, furnizare de informaţii cu
privire la probleme de contabilitate, furnizarea
de extrase de cont, servicii de asistenţă
pentru înregistrare, administrare şi secretariat
pentru întreprinderi , servicii de reproduceri de
documente, servicii de prelucrare a informaţiilor,
menţinere de arhive electronice, servicii de e-
contabilitate şl administrare de baze, servicii
de evaluare comercială, servicii de informaţii,
cercetare, studii şi investigare, servicii de
administrare, evaluare şi recrutare de personal ,
organizare, exploatare şi supraveghere de
scheme de stimulare pentru utilizatori cu privire
la utilizarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată, carduri
de debit, carduri financiare şi de achiziţii,
furnizare de informaţii economice şi previziuni
economice, furnizarea de informaţii statistice
cu privire la subiecte economice şi financiare
în scopuri comerciale, furnizare de servicii de
informare şi consultanţă cu privire la subiecte
economice, stocare şi accesare de date şi
informaţii pe cale electronică, înregistrare şi
depozitare de informaţii din baze de date, servicii
de consultanţă şi furnizare de informaţii cu privire
la toate cele de mai sus.
36. Servicii bancare, servicii de finanţare,
furnizare de numerar, înfiinţare de depozite,
gestionare financiară, analize financiare si
activitate de consultanţă, furnizare de informaţii
financiare, brokeraj, investiţii de capital,
servicii de finanţare pentru persoane juridice,
servicii de asigurări, servicii de economii si
investiţii, furnizare de servicii de creditare
şi împrumut, management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile, organizare,
management, consultanţă şi control în materie
de operaţiuni bancare, financiare şi de investiţii,
servicii de consultanţă cu privire la probleme
bancare, financiare, economice şi legate de
investiţii, gestionare de trusturi şi fonduri,
servicii de seifuri şi depozitare în siguranţă,
organizare, management şi reglementare de
probleme bancare şi financiare, furnizare de
conturi de depozit, conturi de economii şi conturi
de investiţii, brokeraj de asigurări, asigurări
de viaţă, servicii de estimare şi evaluare de
daune, servicii de management de rezerve de
numerar, servicii imobiliare, agenţii imobiliare,
servicii de management şi brokeraj, servicii
de achiziţii de terenuri în numele terţilor,

servicii de agenţie pentru obligaţiuni şi titluri
de valoare, garanţii financiare pentru bunurile
imobile, evaluare de bunuri imobiliare, mediere
de acorduri de leasing şi închiriere de proprietăţi
imobiliare, dare spre închiriere şi închiriere
de spaţii (imobiliare), agenţii de încasări de
chirii , intermediere pentru şi furnizare de
asigurări pentru clădiri, proprietăţi, terenuri şi
scheme şi sisteme financiare utilizate pentru
achiziţia şi finanţarea acestora, administrare
de imobile şi afaceri financiare, servicii de
strângere de fonduri în scop de binefacere,
organizarea fondurilor mutuale, constituire de
fonduri mutuale, servicii de gestionare a
numerarului, servicii de factoring, servicii de
scontare a facturilor, servicii de bancomate,
servicii de împrumut, servicii ipotecare, servicii
de brokeraj ipotecar, acordare de împrumuturi
contra garanţii, servicii de oferire de cauţiuni,
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie, servicii de credit, împrumuturi de
consum, comerciale şi ipotecare, finanţare
pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru
achiziţii prin închiriere, agenţii de colectare şi
plată de datorii, acordarea de finanţe, schimb
valutar si servicii de transfer de bani, ordine
de plată, compensare de cecuri, organizarea
plăţilor, servicii valutare şi de conversie,
servicii de birou de schimb valutar, servicii
valutare, eliberare de cecuri de călătorie şi
eurocecuri, plăţi bancare internaţionale, servicii
bancare pentru comercianţi şi private, activităţi
bancare de investiţii, servicii de investiţii şi de
economii, servicii de gestionare a investiţiilor,
inclusiv gestionare de active şi portofolii, planuri
de dividende personale, servicii în domeniul
fondurilor de pensii, servicii de finanţare pentru
întreprinderi, tranzacţii şi negocieri pe piaţa de
capital, export si proiecte de finanţare, furnizarea
de capital de dezvoltare şi de finanţare a
participaţiilor, brokeraj de obligaţiuni, titluri de
valoare, mărfuri, produse derivate, instrumente
financiare şi contracte la termen, servicii de
construire şi dezvoltare de pieţe, servicii de
înregistrare a acţiunilor, servicii de brokeraj de
acţiuni şi de tranzacţionare de acţiuni, servicii
de estimare a titlurilor de valoare, servicii de
subscriere a acţiunilor, servicii de împrumut
de garanţii, servicii de încasare a dividendelor,
servicii ale unei întreprinderi de încasare, servicii
de subscriere, servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale, servicii de plasare în
valori mobiliare, servicii de protecţie, servicii de
planuri de dividende personale, servicii fiscale,
servicii de consiliere, cercetare şi raportare cu
privire la planificarea şi investirea financiară şi
imobiliară, servicii de management al investiţiilor
si management financiar, administrare de active
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şi portofolii, furnizare de informaţii financiare,
servicii de cercetare în domeniul financiar,
servicii în domeniul fondurilor de pensii, servicii
de transfer electronic de capital şi acţiuni,
păstrare în siguranţă, administrare şi evaluare
de investiţii, servicii de reprezentare în domeniul
garanţiilor, servicii de păstrare a titlurilor de
valoare, servicii de depozite în case de
bani, depozitare de bunuri de valoare, servicii
pentru eliberarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată şi carduri
de debit, servicii referitoare la cărţi de credit,
cartele de tranzacţii, cartele de numerar, cartele
de certificare de cecuri, cartele de plată şi
carduri de debit, servicii de înregistrare pentru
cărţi de credit, cartele de tranzacţii, cartele de
numerar, cartele de certificare de cecuri, cartele
de plată, carduri de debit, carduri financiare
şi carduri de achiziţii, servicii pentru înlocuirea
cartelelor şi numerarului, închiriere, dare spre
închiriere şi leasing de echipamente pentru
procesarea cardurilor financiare şi a datelor
referitoare la cele mai sus menţionate, servicii
financiare furnizate prin intermediul portofelelor
electronice şi cartelelor cu cip, procesare de date
referitoare la tranzacţii cu carduri şi alte tranzacţii
legate de plăţi, furnizare de informaţii financiare
prin intermediul unei reţele de calculatoare şi
a unei reţele internaţionale de calculatoare,
furnizare de servicii de informare şi consultanţă
cu privire la probleme bancare, financiare,
legate de investiţii, impozite şi asigurări, servicii
financiare online, servicii bancare la domiciliu şi
servicii bancare prin internet, servicii electronice
de transfer de stoc, furnizare de servicii
bancare prin telefon, internet şi/sau televiziune
interactivă, furnizare electronică pentru toate
serviciile de mai sus, servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul bazelor
de date computerizate sau prin Internet, servicii
valutare referitoare la toate cele menţionate
anterior.

───────

(210) M 2018 01708
(151) 14/03/2018
(732) BANCPOST S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 6A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)
BANCPOST EU SALARIAT

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

35. Servicii de consiliere referitoare la impozite
şi subiecte economice, servicii de consultanţă
cu privire la impozite, servicii de consultanţă
cu privire la managementul personalului, analiza
preţului de cost, programare corporativă,
servicii de administrare de afaceri şi
asistenţă economică, servicii de conducere
a afacerilor, funcţii administrative, servicii de
asistenţă pentru probleme administrative în
afaceri, efectuare de cercetare şi inspecţii în
domeniul afacerilor, managementul dezastrelor
în domeniul afacerilor, realizare de formate
de proiecte cu privire la afaceri, servicii de
restructurare pentru întreprinderi, servicii de
contabilitate, întocmire de estimări de impozite,
întocmire şi completare de declaraţii de venituri,
furnizare de informaţii pentru probleme legate de
impozite, servicii de consultanţă si de planificare
fiscală, servicii de consultanţă şi consiliere în
domeniul afacerilor, furnizare de informaţii cu
privire la probleme de contabilitate, furnizarea
de extrase de cont, servicii de asistenţă
pentru înregistrare, administrare şi secretariat
pentru întreprinderi , servicii de reproduceri de
documente, servicii de prelucrare a informaţiilor,
menţinere de arhive electronice, servicii de e-
contabilitate şl administrare de baze, servicii
de evaluare comercială, servicii de informaţii,
cercetare, studii şi investigare, servicii de
administrare, evaluare şi recrutare de personal ,
organizare, exploatare şi supraveghere de
scheme de stimulare pentru utilizatori cu privire
la utilizarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată, carduri
de debit, carduri financiare şi de achiziţii,
furnizare de informaţii economice şi previziuni
economice, furnizarea de informaţii statistice
cu privire la subiecte economice şi financiare
în scopuri comerciale, furnizare de servicii de
informare şi consultanţă cu privire la subiecte
economice, stocare şi accesare de date şi
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informaţii pe cale electronică, înregistrare şi
depozitare de informaţii din baze de date, servicii
de consultanţă şi furnizare de informaţii cu privire
la toate cele de mai sus.
36. Servicii bancare, servicii de finanţare,
furnizare de numerar, înfiinţare de depozite,
gestionare financiară, analize financiare si
activitate de consultanţă, furnizare de informaţii
financiare, brokeraj, investiţii de capital,
servicii de finanţare pentru persoane juridice,
servicii de asigurări, servicii de economii si
investiţii, furnizare de servicii de creditare
şi împrumut, management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile, organizare,
management, consultanţă şi control în materie
de operaţiuni bancare, financiare şi de investiţii,
servicii de consultanţă cu privire la probleme
bancare, financiare, economice şi legate de
investiţii, gestionare de trusturi şi fonduri,
servicii de seifuri şi depozitare în siguranţă,
organizare, management şi reglementare de
probleme bancare şi financiare, furnizare de
conturi de depozit, conturi de economii şi conturi
de investiţii, brokeraj de asigurări, asigurări
de viaţă, servicii de estimare şi evaluare de
daune, servicii de management de rezerve de
numerar, servicii imobiliare, agenţii imobiliare,
servicii de management şi brokeraj, servicii
de achiziţii de terenuri în numele terţilor,
servicii de agenţie pentru obligaţiuni şi titluri
de valoare, garanţii financiare pentru bunurile
imobile, evaluare de bunuri imobiliare, mediere
de acorduri de leasing şi închiriere de proprietăţi
imobiliare, dare spre închiriere şi închiriere
de spaţii (imobiliare), agenţii de încasări de
chirii , intermediere pentru şi furnizare de
asigurări pentru clădiri, proprietăţi, terenuri şi
scheme şi sisteme financiare utilizate pentru
achiziţia şi finanţarea acestora, administrare
de imobile şi afaceri financiare, servicii de
strângere de fonduri în scop de binefacere,
organizarea fondurilor mutuale, constituire de
fonduri mutuale, servicii de gestionare a
numerarului, servicii de factoring, servicii de
scontare a facturilor, servicii de bancomate,
servicii de împrumut, servicii ipotecare, servicii
de brokeraj ipotecar, acordare de împrumuturi
contra garanţii, servicii de oferire de cauţiuni,
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie, servicii de credit, împrumuturi de
consum, comerciale şi ipotecare, finanţare
pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru
achiziţii prin închiriere, agenţii de colectare şi
plată de datorii, acordarea de finanţe, schimb
valutar si servicii de transfer de bani, ordine
de plată, compensare de cecuri, organizarea
plăţilor, servicii valutare şi de conversie,
servicii de birou de schimb valutar, servicii

valutare, eliberare de cecuri de călătorie şi
eurocecuri, plăţi bancare internaţionale, servicii
bancare pentru comercianţi şi private, activităţi
bancare de investiţii, servicii de investiţii şi de
economii, servicii de gestionare a investiţiilor,
inclusiv gestionare de active şi portofolii, planuri
de dividende personale, servicii în domeniul
fondurilor de pensii, servicii de finanţare pentru
întreprinderi, tranzacţii şi negocieri pe piaţa de
capital, export si proiecte de finanţare, furnizarea
de capital de dezvoltare şi de finanţare a
participaţiilor, brokeraj de obligaţiuni, titluri de
valoare, mărfuri, produse derivate, instrumente
financiare şi contracte la termen, servicii de
construire şi dezvoltare de pieţe, servicii de
înregistrare a acţiunilor, servicii de brokeraj de
acţiuni şi de tranzacţionare de acţiuni, servicii
de estimare a titlurilor de valoare, servicii de
subscriere a acţiunilor, servicii de împrumut
de garanţii, servicii de încasare a dividendelor,
servicii ale unei întreprinderi de încasare, servicii
de subscriere, servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale, servicii de plasare în
valori mobiliare, servicii de protecţie, servicii de
planuri de dividende personale, servicii fiscale,
servicii de consiliere, cercetare şi raportare cu
privire la planificarea şi investirea financiară şi
imobiliară, servicii de management al investiţiilor
si management financiar, administrare de active
şi portofolii, furnizare de informaţii financiare,
servicii de cercetare în domeniul financiar,
servicii în domeniul fondurilor de pensii, servicii
de transfer electronic de capital şi acţiuni,
păstrare în siguranţă, administrare şi evaluare
de investiţii, servicii de reprezentare în domeniul
garanţiilor, servicii de păstrare a titlurilor de
valoare, servicii de depozite în case de
bani, depozitare de bunuri de valoare, servicii
pentru eliberarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată şi carduri
de debit, servicii referitoare la cărţi de credit,
cartele de tranzacţii, cartele de numerar, cartele
de certificare de cecuri, cartele de plată şi
carduri de debit, servicii de înregistrare pentru
cărţi de credit, cartele de tranzacţii, cartele de
numerar, cartele de certificare de cecuri, cartele
de plată, carduri de debit, carduri financiare
şi carduri de achiziţii, servicii pentru înlocuirea
cartelelor şi numerarului, închiriere, dare spre
închiriere şi leasing de echipamente pentru
procesarea cardurilor financiare şi a datelor
referitoare la cele mai sus menţionate, servicii
financiare furnizate prin intermediul portofelelor
electronice şi cartelelor cu cip, procesare de date
referitoare la tranzacţii cu carduri şi alte tranzacţii
legate de plăţi, furnizare de informaţii financiare
prin intermediul unei reţele de calculatoare şi
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a unei reţele internaţionale de calculatoare,
furnizare de servicii de informare şi consultanţă
cu privire la probleme bancare, financiare,
legate de investiţii, impozite şi asigurări, servicii
financiare online, servicii bancare la domiciliu şi
servicii bancare prin internet, servicii electronice
de transfer de stoc, furnizare de servicii
bancare prin telefon, internet şi/sau televiziune
interactivă, furnizare electronică pentru toate
serviciile de mai sus, servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul bazelor
de date computerizate sau prin Internet, servicii
valutare referitoare la toate cele menţionate
anterior.

───────

(210) M 2018 01709
(151) 14/03/2018
(732) BANCPOST S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 6A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
BANCPOST EU MAMĂ

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

35. Servicii de consiliere referitoare la impozite
şi subiecte economice, servicii de consultanţă
cu privire la impozite, servicii de consultanţă
cu privire la managementul personalului, analiza
preţului de cost, programare corporativă,
servicii de administrare de afaceri şi
asistenţă economică, servicii de conducere
a afacerilor, funcţii administrative, servicii de
asistenţă pentru probleme administrative în
afaceri, efectuare de cercetare şi inspecţii în
domeniul afacerilor, managementul dezastrelor
în domeniul afacerilor, realizare de formate
de proiecte cu privire la afaceri, servicii de
restructurare pentru întreprinderi, servicii de
contabilitate, întocmire de estimări de impozite,
întocmire şi completare de declaraţii de venituri,
furnizare de informaţii pentru probleme legate de
impozite, servicii de consultanţă si de planificare
fiscală, servicii de consultanţă şi consiliere în
domeniul afacerilor, furnizare de informaţii cu
privire la probleme de contabilitate, furnizarea
de extrase de cont, servicii de asistenţă
pentru înregistrare, administrare şi secretariat
pentru întreprinderi, servicii de reproduceri de
documente, servicii de prelucrare a informaţiilor,
menţinere de arhive electronice, servicii de e-
contabilitate şl administrare de baze, servicii
de evaluare comercială, servicii de informaţii,

cercetare, studii şi investigare, servicii de
administrare, evaluare şi recrutare de personal,
organizare, exploatare şi supraveghere de
scheme de stimulare pentru utilizatori cu privire
la utilizarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată, carduri
de debit, carduri financiare şi de achiziţii,
furnizare de informaţii economice şi previziuni
economice, furnizarea de informaţii statistice
cu privire la subiecte economice şi financiare
în scopuri comerciale, furnizare de servicii de
informare şi consultanţă cu privire la subiecte
economice, stocare şi accesare de date şi
informaţii pe cale electronică, înregistrare şi
depozitare de informaţii din baze de date, servicii
de consultanţă şi furnizare de informaţii cu privire
la toate cele de mai sus.
36. Servicii bancare, servicii de finanţare,
furnizare de numerar, înfiinţare de depozite,
gestionare financiară, analize financiare si
activitate de consultanţă, furnizare de informaţii
financiare, brokeraj, investiţii de capital,
servicii de finanţare pentru persoane juridice,
servicii de asigurări, servicii de economii si
investiţii, furnizare de servicii de creditare
şi împrumut, management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile, organizare,
management, consultanţă şi control în materie
de operaţiuni bancare, financiare şi de investiţii,
servicii de consultanţă cu privire la probleme
bancare, financiare, economice şi legate de
investiţii, gestionare de trusturi şi fonduri,
servicii de seifuri şi depozitare în siguranţă,
organizare, management şi reglementare de
probleme bancare şi financiare, furnizare de
conturi de depozit, conturi de economii şi
conturi de investiţii, brokeraj de asigurări,
asigurări de viaţă, servicii de estimare şi
evaluare de daune, servicii de management de
rezerve de numerar, servicii imobiliare, agenţii
imobiliare, servicii de management şi brokeraj,
servicii de achiziţii de terenuri în numele
terţilor, servicii de agenţie pentru obligaţiuni
şi titluri de valoare, garanţii financiare pentru
bunurile imobile, evaluare de bunuri imobiliare,
mediere de acorduri de leasing şi închiriere
de proprietăţi imobiliare, dare spre închiriere
şi închiriere de spaţii (imobiliare), agenţii de
încasări de chirii, intermediere pentru şi furnizare
de asigurări pentru clădiri, proprietăţi, terenuri
şi scheme şi sisteme financiare utilizate pentru
achiziţia şi finanţarea acestora, administrare
de imobile şi afaceri financiare, servicii de
strângere de fonduri în scop de binefacere,
organizarea fondurilor mutuale, constituire de
fonduri mutuale, servicii de gestionare a
numerarului, servicii de factoring, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/03/2018

scontare a facturilor, servicii de bancomate,
servicii de împrumut, servicii ipotecare, servicii
de brokeraj ipotecar, acordare de împrumuturi
contra garanţii, servicii de oferire de cauţiuni,
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie, servicii de credit, împrumuturi de
consum, comerciale şi ipotecare, finanţare
pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru
achiziţii prin închiriere, agenţii de colectare şi
plată de datorii, acordarea de finanţe, schimb
valutar si servicii de transfer de bani, ordine
de plată, compensare de cecuri, organizarea
plăţilor, servicii valutare şi de conversie,
servicii de birou de schimb valutar, servicii
valutare, eliberare de cecuri de călătorie şi
eurocecuri, plăţi bancare internaţionale, servicii
bancare pentru comercianţi şi private, activităţi
bancare de investiţii, servicii de investiţii şi de
economii, servicii de gestionare a investiţiilor,
inclusiv gestionare de active şi portofolii, planuri
de dividende personale, servicii în domeniul
fondurilor de pensii, servicii de finanţare pentru
întreprinderi, tranzacţii şi negocieri pe piaţa de
capital, export si proiecte de finanţare, furnizarea
de capital de dezvoltare şi de finanţare a
participaţiilor, brokeraj de obligaţiuni, titluri de
valoare, mărfuri, produse derivate, instrumente
financiare şi contracte la termen, servicii de
construire şi dezvoltare de pieţe, servicii de
înregistrare a acţiunilor, servicii de brokeraj de
acţiuni şi de tranzacţionare de acţiuni, servicii
de estimare a titlurilor de valoare, servicii de
subscriere a acţiunilor, servicii de împrumut
de garanţii, servicii de încasare a dividendelor,
servicii ale unei întreprinderi de încasare, servicii
de subscriere, servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale, servicii de plasare în
valori mobiliare, servicii de protecţie, servicii de
planuri de dividende personale, servicii fiscale,
servicii de consiliere, cercetare şi raportare cu
privire la planificarea şi investirea financiară şi
imobiliară, servicii de management al investiţiilor
si management financiar, administrare de active
şi portofolii, furnizare de informaţii financiare,
servicii de cercetare în domeniul financiar,
servicii în domeniul fondurilor de pensii, servicii
de transfer electronic de capital şi acţiuni,
păstrare în siguranţă, administrare şi evaluare
de investiţii, servicii de reprezentare în domeniul
garanţiilor, servicii de păstrare a titlurilor de
valoare, servicii de depozite în case de
bani, depozitare de bunuri de valoare, servicii
pentru eliberarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată şi carduri
de debit, servicii referitoare la cărţi de credit,
cartele de tranzacţii, cartele de numerar, cartele
de certificare de cecuri, cartele de plată şi

carduri de debit, servicii de înregistrare pentru
cărţi de credit, cartele de tranzacţii, cartele de
numerar, cartele de certificare de cecuri, cartele
de plată, carduri de debit, carduri financiare
şi carduri de achiziţii, servicii pentru înlocuirea
cartelelor şi numerarului, închiriere, dare spre
închiriere şi leasing de echipamente pentru
procesarea cardurilor financiare şi a datelor
referitoare la cele mai sus menţionate, servicii
financiare furnizate prin intermediul portofelelor
electronice şi cartelelor cu cip, procesare de date
referitoare la tranzacţii cu carduri şi alte tranzacţii
legate de plăţi, furnizare de informaţii financiare
prin intermediul unei reţele de calculatoare şi
a unei reţele internaţionale de calculatoare,
furnizare de servicii de informare şi consultanţă
cu privire la probleme bancare, financiare,
legate de investiţii, impozite şi asigurări, servicii
financiare online, servicii bancare la domiciliu şi
servicii bancare prin internet, servicii electronice
de transfer de stoc, furnizare de servicii
bancare prin telefon, internet şi/sau televiziune
interactivă, furnizare electronică pentru toate
serviciile de mai sus, servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul bazelor
de date computerizate sau prin Internet, servicii
valutare referitoare la toate cele menţionate
anterior.

───────

(210) M 2018 01710
(151) 14/03/2018
(732) BANCPOST S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 6A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)
BANCPOST EU STUDENT

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

35. Servicii de consiliere referitoare la impozite
şi subiecte economice, servicii de consultanţă
cu privire la impozite, servicii de consultanţă
cu privire la managementul personalului, analiza
preţului de cost, programare corporativă,
servicii de administrare de afaceri şi asistenţă
economică, servicii de conducere a afacerilor,
funcţii administrative, servicii de asistenţă pentru
probleme administrative în afaceri, efectuare
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de cercetare şi inspecţii în domeniul afacerilor
comerciale, managementul dezastrelor în
domeniul afacerilor, realizare de formate de
proiecte cu privire la afaceri, servicii de
restructurare pentru întreprinderi, servicii.de
contabilitate, întocmire de estimări de impozite,
întocmire şi completare de declaraţii de venituri,
furnizare de informaţii pentru probleme legate de
impozite, servicii de consultanţă si de planificare
fiscală, servicii de consultanţă şi consiliere în
domeniul afacerilor, furnizare de informaţii cu
privire la probleme de contabilitate, furnizarea
de extrase de cont, servicii de asistenţă
pentru înregistrare, administrare şi secretariat
pentru întreprinderi, servicii de reproduceri de
documente, servicii de prelucrare a informaţiilor,
menţinere de arhive electronice, servicii de e-
contabilitate şl administrare de baze, servicii
de evaluare comercială, servicii de informaţii,
cercetare, studii şi investigare, servicii de
administrare, evaluare şi recrutare de personal,
organizare, exploatare şi supraveghere de
scheme de stimulare pentru utilizatori cu privire
la utilizarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată, carduri
de debit, carduri financiare şi de achiziţii,
furnizare de informaţii economice şi previziuni
economice, furnizarea de informaţii statistice
cu privire la subiecte economice şi financiare
în scopuri comerciale, furnizare de servicii
de informare şi consultanţă cu privire la
subiecte economice, stocare şi accesare de
date şi informaţii pe cale electronică, compilarea
(înregistrare şi depozitare) de informaţii în baze
de date computerizate, servicii de consultanţă
comercială şi furnizare de informaţii cu privire la
toate cele de mai sus.
36. Servicii bancare, servicii de finanţare,
furnizare de numerar, înfiinţare de depozite,
gestionare financiară, analize financiare si
activitate de consultanţă, furnizare de informaţii
financiare, brokeraj, investiţii de capital,
servicii de finanţare pentru persoane juridice,
servicii de asigurări, servicii de economii si
investiţii, furnizare de servicii de creditare
şi împrumut, management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile, organizare,
management, consultanţă şi control în materie
de operaţiuni bancare, financiare şi de investiţii,
servicii de consultanţă cu privire la probleme
bancare, financiare, economice şi legate de
investiţii, gestionare de trusturi şi fonduri,
servicii de seifuri şi depozitare în siguranţă,
organizare, management şi reglementare de
probleme bancare şi financiare, furnizare de
conturi de depozit, conturi de economii şi
conturi de investiţii, brokeraj de asigurări,

asigurări de viaţă, servicii de estimare şi
evaluare de daune, servicii de management de
rezerve de numerar, servicii imobiliare, agenţii
imobiliare, servicii de management şi brokeraj,
servicii de achiziţii de terenuri în numele
terţilor, servicii de agenţie pentru obligaţiuni
şi titluri de valoare, garanţii financiare pentru
bunurile imobile, evaluare de bunuri imobiliare,
mediere de acorduri de leasing şi închiriere
de proprietăţi imobiliare, dare spre închiriere
şi închiriere de spaţii (imobiliare), agenţii de
încasări de chirii, intermediere pentru şi furnizare
de asigurări pentru clădiri, proprietăţi, terenuri
şi scheme şi sisteme financiare utilizate pentru
achiziţia şi finanţarea acestora, administrare
de imobile şi afaceri financiare, servicii de
strângere de fonduri în scop de binefacere,
organizarea fondurilor mutuale, constituire de
fonduri mutuale, servicii de gestionare a
numerarului, servicii de factoring, servicii de
scontare a facturilor, servicii de bancomate,
servicii de împrumut, servicii ipotecare, servicii
de brokeraj ipotecar, acordare de împrumuturi
contra garanţii, servicii de oferire de cauţiuni,
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie, servicii de credit, împrumuturi de
consum, comerciale şi ipotecare, finanţare
pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru
achiziţii prin închiriere, agenţii de colectare şi
plată de datorii, acordarea de finanţe, schimb
valutar si servicii de transfer de bani, ordine
de plată, compensare de cecuri, organizarea
plăţilor, servicii valutare şi de conversie,
servicii de birou de schimb valutar, servicii
valutare, eliberare de cecuri de călătorie şi
eurocecuri, plăţi bancare internaţionale, servicii
bancare pentru comercianţi şi private, activităţi
bancare de investiţii, servicii de investiţii şi de
economii, servicii de gestionare a investiţiilor,
inclusiv gestionare de active şi portofolii, planuri
de dividende personale, servicii în domeniul
fondurilor de pensii, servicii de finanţare pentru
întreprinderi, tranzacţii şi negocieri pe piaţa de
capital, export si proiecte de finanţare, furnizarea
de capital de dezvoltare şi de finanţare a
participaţiilor, brokeraj de obligaţiuni, titluri de
valoare, mărfuri, produse derivate, instrumente
financiare şi contracte la termen, servicii de
construire şi dezvoltare de pieţe, servicii de
înregistrare a acţiunilor, servicii de brokeraj de
acţiuni şi de tranzacţionare de acţiuni, servicii
de estimare a titlurilor de valoare, servicii de
subscriere a acţiunilor, servicii de împrumut
de garanţii, servicii de încasare a dividendelor,
servicii ale unei întreprinderi de încasare, servicii
de subscriere, servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale, servicii de plasare în
valori mobiliare, servicii de protecţie, servicii de
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planuri de dividende personale, servicii fiscale,
servicii de consiliere, cercetare şi raportare cu
privire la planificarea şi investirea financiară şi
imobiliară, servicii de management al investiţiilor
si management financiar, administrare de active
şi portofolii, furnizare de informaţii financiare,
servicii de cercetare în domeniul financiar,
servicii în domeniul fondurilor de pensii, servicii
de transfer electronic de capital şi acţiuni,
păstrare în siguranţă, administrare şi evaluare
de investiţii, servicii de reprezentare în domeniul
garanţiilor, servicii de păstrare a titlurilor de
valoare, servicii de depozite în case de
bani, depozitare de bunuri de valoare, servicii
pentru eliberarea cărţilor de credit, cartelelor de
tranzacţii, cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată şi carduri
de debit, servicii referitoare la cărţi de credit,
cartele de tranzacţii, cartele de numerar, cartele
de certificare de cecuri, cartele de plată şi
carduri de debit, servicii de înregistrare pentru
cărţi de credit, cartele de tranzacţii, cartele de
numerar, cartele de certificare de cecuri, cartele
de plată, carduri de debit, carduri financiare
şi carduri de achiziţii, servicii pentru înlocuirea
cartelelor şi numerarului, închiriere, dare spre
închiriere şi leasing de echipamente pentru
procesarea cardurilor financiare şi a datelor
referitoare la cele mai sus menţionate, servicii
financiare furnizate prin intermediul portofelelor
electronice şi cartelelor cu cip, procesare de date
referitoare la tranzacţii cu carduri şi alte tranzacţii
legate de plăţi, furnizare de informaţii financiare
prin intermediul unei reţele de calculatoare şi
a unei reţele internaţionale de calculatoare,
furnizare de servicii de informare şi consultanţă
cu privire la probleme bancare, financiare,
legate de investiţii, impozite şi asigurări, servicii
financiare online, servicii bancare la domiciliu şi
servicii bancare prin internet, servicii electronice
de transfer de stoc, furnizare de servicii
bancare prin telefon, internet şi/sau televiziune
interactivă, furnizare electronică pentru toate
serviciile de mai sus, servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul bazelor
de date computerizate sau prin Internet, servicii
valutare referitoare la toate cele menţionate
anterior.

───────

(210) M 2018 01711
(151) 14/03/2018
(732) M L C INTERNATIONAL INC SRL,

STR. DEZROBIRII NR. 43, BL.
P19, SC. A, AP. 15, SECTORUL
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

2 NICE CAFFE Let's Play! .
Let's Play! . Let's Play! . Let's
Play! . Let's Play! . Let's Play!

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 26.01.17; 27.07.11;
26.07.25; 26.03.01

(591) Culori revendicate:grena, roşu, alb,
albastru, bleumarin

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────
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(210) M 2018 01712
(151) 14/03/2018
(732) PUR SI SIMPLU FOOD SRL, STR.

CAROL KNAPPE NR. 19, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)

SPLEND'EAT smart food.fast

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 05.11.11

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
149C); verde (Pantone 334C)

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

29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări şi
vânat, extracte din carne, produse din carne,
produse din peşte, înlocuitori de carne pe
bază de legume, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, nuci, alune,
arahide, migdale preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe şi nuci preparate,
amestecuri de fructe uscate, batoane pe bază
de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile, supe, baze de supă,
mâncăruri preparate care conţin în principal ouă,
aperitive congelate preambalate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri pe bază
de peşte şi/sau fructe de mare, produse din peşte
preparate, pentru consum uman, icre de peşte,
preparate, icre de peşte, procesate, antreuri
pe bază de legume, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume

preparate, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, gustări
pe bază de carne, tahini, produse tartinabile pe
bază de carne, peşte sau/şi legume.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), orez, tapioca
şi sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutarie, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă (apa îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, gustări pe bază de cereale,
mâncăruri bazate în special pe paste, pizza,
sandviciuri, aluaturi.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentaţie publică, restaurante,
servicii de restaurante fast-food, snack-baruri,
servicii de mâncare la pachet, catering, furnizare
de alimente şi băuturi dintr-o rulota mobilă,
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante şi
baruri.

───────

(210) M 2018 01713
(151) 14/03/2018
(732) BIRO P CSABA I.I, SAT SĂRĂŢENI

NR. 501, JUDEŢUL MUREŞ,
SĂRĂŢENI, 545504, MUREȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

NATUR MOBILI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.25

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
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coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de material.
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 programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 01715
(151) 14/03/2018
(732) CONSTANTIN ANDREI NEGOIŢĂ,

STR. ION CODRESCU NR. 37,
JUDEŢUL VASLUI, BARLAD,
VASLUI, ROMANIA

(540)
SCRUM

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

9. Filme cinematografice expuse.
41. Distribuţie de film, producţie de filme, altele
decât reclame.

───────

(210) M 2018 01716
(151) 14/03/2018
(732) CREDIUS IFN S.A., BLD

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

(540)

credius Creditare
liberă, fără bariere

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
24.17.20; 24.17.25

(591) Culori revendicate:HEX=#2BFE28;
HEX=#ffffff; HEX=#000000

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

36. Servicii financiare.
───────

(210) M 2018 01717
(151) 14/03/2018
(732) ART DENTISTRY DR. HANTA SRL,

STR. STEFAN CEL MARE NR. 14,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

ART DENTISTRY

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
44. Servicii oferite de un cabinet stomatologic.

───────
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(210) M 2018 01718
(151) 14/03/2018
(732) SOC. PROFESSIONAL CLAIMS

SRL, STR. GHEORGHE DIMA NR.
11, BIROUL NR. 2, ET. 1, AP. 2,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, 550409,
SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

CARFORU MASINA
TA LA SCHIMB

(531) Clasificare Viena: 18.01.23; 27.05.05;
27.05.12; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(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 de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 01719
(151) 14/03/2018
(732) MARIUS GHEORGHE ICHIM, STR.

PRIETENIEI NR. 3, BL. 144, SC.
E, AP. 1, JUDEŢUL SUCEAVA,
SUCEAVA, 720116, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

CEASKYM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.09;
24.09.05; 24.09.09; 03.01.16; 03.01.24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.

───────


