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Cereri Mărci publicate în 21/09/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06021 14/09/2018 TEL4MED ASSIST SRL apelmed medic la fix

2 M 2018 06024 14/09/2018 EXTRA BLATT SRL fast food Pizza extra blatt fresh
food and grill

3 M 2018 06025 14/09/2018 SC TIMBERSTAR SRL TIMBERSTAR

4 M 2018 06026 14/09/2018 EDUARD ADRIAN MATEI OE Office Education

5 M 2018 06027 14/09/2018 FOTIOS VLACHOS GRECOSTEVIA HIGH QUALITY
STEVIA

6 M 2018 06028 14/09/2018 SC EVO-LINE WINDOWS SRL EVO LINE

7 M 2018 06029 14/09/2018 LUPU IOAN CALIN SIGNIFERVM

8 M 2018 06030 14/09/2018 S.C. MAXPAL S.R.L. DIYogi

9 M 2018 06031 14/09/2018 GLOBAL RECORDS SRL 5GANG

10 M 2018 06032 14/09/2018 GLOBAL RECORDS SRL DARA

11 M 2018 06033 14/09/2018 NILBIDI TRANS SRL TANTRA TITAN GEL

12 M 2018 06034 14/09/2018 RADU ION POP DENTADEALS

13 M 2018 06035 14/09/2018 Tonica Group SRL Revista Mama şi Copilul

14 M 2018 06036 14/09/2018 IONUŢ TUDOR HISEM POIANA CREASTA
COCOSULUI

15 M 2018 06037 14/09/2018 ITAL FOOD EAD Wunderkind

16 M 2018 06038 14/09/2018 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

AVANTAJ2go

17 M 2018 06039 14/09/2018 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

OPTIMO2go

18 M 2018 06040 14/09/2018 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

CEB2go

19 M 2018 06041 14/09/2018 SC DELMADI SRL CLUB SPORTIV DELMADI
PIATRA NEAMT

20 M 2018 06042 14/09/2018 SC GSP OFFSHORE SRL GSP OFFSHORE

21 M 2018 06043 14/09/2018 ILEANA GABRIELA FURNIGA hours

22 M 2018 06044 14/09/2018 DANIEL FLORIAN GAVRILA leuștean

23 M 2018 06045 14/09/2018 CORONDAN MEDIA SRL Vizita de Lucru cu Gianina
Corondan
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 06046 14/09/2018 IOAN POPA Transavia Farms Fragedo

CRESCUT CU CEREALE ŞI
SERIOZITATE Nu ne crezi? Vino
să vezi! TRANSAVIA.ro

25 M 2018 06048 14/09/2018 MOREL BOLEA KM Festivalul Industriilor
Creative KASTA MORRELY
Fashion Week Proiectul Artelor
ce Înfrumusețează Omul

26 M 2018 06049 14/09/2018 Cabinet Avocat Cristiana M.
Fernbach

FERNBACH & PARTNERS LAW
4.0 TAILORED 4 YOU

27 M 2018 06050 14/09/2018 IONUT MATEI BOSEI

28 M 2018 06051 14/09/2018 SC TIARA - PRIM SRL TIARA

29 M 2018 06052 14/09/2018 REF-REF PROIECT
CONSTRUCT COMPANY SRL

BELLAMO

30 M 2018 06055 14/09/2018 EUGEN SERBAN LESCOVAR LESCOVAR

31 M 2018 06056 15/09/2018 EUGEN SERBAN LESCOVAR FRAȚII OANCEA

32 M 2018 06057 15/09/2018 EUGEN SERBAN LESCOVAR MAMUT CUIUS
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(210) M 2018 06021
(151) 14/09/2018
(732) TEL4MED ASSIST SRL, STR.

MAMAIA, NR. 214, ET. 1, BIROUL
5, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

apelmed medic la fix

(531) Clasificare Viena: 20.05.07; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
38. Telecomunicaţii.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2018 06024
(151) 14/09/2018
(732) EXTRA BLATT SRL, BD. TOMIS

NR. 114, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

fast food Pizza extra
blatt fresh food and grill

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.14

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

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

43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(210) M 2018 06025
(151) 14/09/2018
(732) SC TIMBERSTAR SRL, STR.

NARCISELOR NR. 8, JUDEŢUL
MUREŞ, SINGEORGIU DE
MUREŞ, 547530, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

TIMBERSTAR

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.10;
05.01.16; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
10. Articole ortopedice, material de sutură,
aparate şi instrumente chirurgicale.
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───────

(210) M 2018 06026
(151) 14/09/2018
(732) EDUARD ADRIAN MATEI, ALEEA

BARAJUL ROVINARI NR. 12, BL.
Y12, SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OE Office Education

(531) Clasificare Viena: 26.05.18; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.12; 27.05.22; 29.01.13

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

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

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

───────

(210) M 2018 06027
(151) 14/09/2018
(732) FOTIOS VLACHOS, STR. SPYROU

PILIKA 3, , KEFALONIA , GRECIA
(540)

GRECOSTEVIA HIGH
QUALITY STEVIA

(531) Clasificare Viena: 05.03.15; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

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

───────

(210) M 2018 06028
(151) 14/09/2018
(732) SC EVO-LINE WINDOWS SRL,

STR. CĂPRIOAREI NR. 1B,
JUDEŢUL TIMIŞ, GHIRODA,
307200, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

EVO LINE

(531) Clasificare Viena: 07.03.02; 27.05.08;
29.01.12

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

clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
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extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06029
(151) 14/09/2018
(732) LUPU IOAN CALIN, TEACA

NR. 282, SAT OCNITA, JUDEŢ
BISTRIŢA NASĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

SIGNIFERVM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.03.03; 03.11.24

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06030
(151) 14/09/2018
(732) S.C. MAXPAL S.R.L., STR.

JEPILOR NR. 6A, BIROU 2, JUDEŢ
BRASOV, BRASOV, 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)

DIYogi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22;
02.01.23; 02.03.23

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 06031
(151) 14/09/2018
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, COSTINESTI, JUDEŢUL
CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
5GANG

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 06032
(151) 14/09/2018
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, COSTINESTI, JUDEŢUL
CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
DARA

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 06033
(151) 14/09/2018
(732) NILBIDI TRANS SRL, STRADA:

KOGALNICEANU, NUMAR: 115,
BL.A1,AP.60, JUDET: BRAILA,
BRAILA, 810060, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
TANTRA TITAN GEL

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Produse igienice de uz medical, suplimente
alimentare pentru oameni și animale (cu
scop medical), plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06034
(151) 14/09/2018
(732) RADU ION POP, BD-UL

CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, AP. 50, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

DENTADEALS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.25; 26.13.25

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

1. Substanţe, produse şi preparate chimice şi
elemente naturale cum ar fi monomeri pentru
fabricarea produselor dentare.
3. Preparate pentru igiena orală, nu pentru
scopuri medicale.
5. Preparata medicinale, articole dentare pentru
îngrijirea dinţilor, preparate şi articole sanitare:
dezinfectanţi şi antiseptice, preparate și
articole medicinale şi veterinare, produse
naturale şi farmaceutice, materiale specifice
cum ar fi materiale de obturație, de
porţelan , adezivi, aliaje, substanţe si preparate
farmaceutice, anestezice, preparate de curăţare
pentru sterilizarea instrumentarului stomatologic,
materiale stomatologice pentru confecţionarea
mulajelor, amalgam dentar , rășini dentare,
ceramic i dentare,cimenturi dentare, ceară,
masticuri, ghips, adezivi, abrazivi, cauciuc,
amorse dentare, agenţi de sigilare de uz
medical,materiale de fixare, aliaje de metale
preţioase, materiale pentru plombare, legare,
toate pentru uz stomatologic, bariu pentru
radiologie dentară , preparate de diagnosticare
pentru radiologie, substanţe de contrast
destinate utilizării cu echipamente de radiologie,
substanţe de contrast radiologic pentru uz
medical.
9. Echipamente de siguranţa și protecţie în
domeniul stomatologiei, aparate de radiologie de
uz industrial .
10. Dispozitive, echipamente cum ar fi camere
video intr-orale, mobilier medical, scaune
stomatologice, linguri de amprente, rame
pentru radiografii, aparate stomatologice, viziere
de protecție, mănuși de latey, aparate de
aspirare, instrumente stomatologice respectiv
ace și seringi, cleşti, irigatoare, piese
protetice, implanturi, ustensile electrice de uz
stomatologic, mese pentru radiologie, ecrane
radiologice de uz medical, aparate radiologice
de uz medical, aparate de investigaţii medicale
radiologice, rame pentru filme radiologice
pentru uz chirurgical, casete pentru filme
radiologice pentru uz veterinar, rame pentru filme
radiologice pentru uz veterinar, casete pentru
filme radiologice pentru uz stomatologic, casete
pentru filme radiologice pentru uz chirurgical,
rame pentru filme radiologice pentru uz medical,
casete pentru filme radiologice pentru uz
medical, rame pentru filme radiologice pentru
uz stomatologic, materiale textile de protecţie
radiologică utilizate în tratamente terapeutice.
11. Cuptoare folosite de tehnicienii dentari.

16. Materiale pentru filtrare, din hârtie, adezivi,
produse de unică folosinţă, acoperitori pentru
tăvi cu instrumente dentare, fabricate din hârtie.
21. Articole de curăţare dentară respectiv, truse
dentare conţinând periuţe de dinţi si aţă dentară.
35. Servicii de comerţ, import, export
de echipamente și consumabile pentru
stomatologie , de produse stomatologice în
general și în special materiale specifice,
cum ar fi materiale de obturație, de
porţelan , adezivi, aliaje, substanţe și preparate
farmaceutice, anestezice, preparate de curăţare
pentru sterilizarea instrumentarului stomatologic,
materiale stomatologice pentru confecţionare
mulajelor și altele asemenea ,toate pentru
uz stomatologic cuprinse în clasa 5 și
respectiv de dispozitive, echipamente pentru
diagnosticare, examinare și monitorizare,
mobilier specific, pentru deplasarea pacientului,
scaune stomatologice, îmbrăcăminte medicală
stomatologică, linguri de amprente, rame pentru
radiografii, aparate stomatologice, viziere de
protecţie, mănuși de latex, aparate de aspirare,
instrumente stomatologice, ace și seringi,
cleşti, irigatoare, piese protetice, implanturi, și
altele asemenea , ustensile electrice de uz
stomatologic, lasere de uz stomatologic, aparate
pentru aplicarea razelor laser, de uz stomatologic
și altele asemenea din clasa 10, cu referire
la stomatologie și de alte produse cum ar fi
de sterilizare, decontaminare sau dezinfectare
pentru stomatologie din clasele: 1, 3, 9, 11,
16, 21, servicii de informare a consumatorilor
asupra produselor stomatologice comercializate,
servicii de publicitate, promovare, marketing,
reunirea, în beneficiul terţilor, a unei game
variate de produse stomatologice, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor de
distribuţie, cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al programelor de
cumpărături de televiziune.

───────
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(210) M 2018 06035
(151) 14/09/2018
(732) Tonica Group SRL, BD-UL UNIRII

NR. 15, BL. B3, BIROURILE 8,
9, 10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Revista Mama şi Copilul

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
02.09.01; 02.07.09; 02.07.10

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

clase:
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2018 06036
(151) 14/09/2018
(732) IONUŢ TUDOR HISEM, STRADA:

STR. FANTANELE, NUMAR: 1,
BL P, SC 3, AP 25, JUDET: CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, 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)

POIANA CREASTA
COCOSULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.01;
06.01.02; 06.01.04; 01.03.01; 01.07.01

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
pensiuni şi restaurante.

───────
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(210) M 2018 06037
(151) 14/09/2018
(732) ITAL FOOD EAD, 10 TRAKIYSKA

STR., SHUMEN , BG-9700 ,
BULGARIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Wunderkind

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 26.01.05;
26.01.18; 29.01.13

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

clase:
29. Fructe și legume conservate, uscate, fierte,
prăjite, jeleuri, gemuri, compoturi, lapte și
produse lactate, chipsuri din cartofi, chipsuri din
legume, chipsuri din fructe, curmale, stafide,
nuci, preparate.
30. Cafea, ceai, cacao, cafea artificială, produse
de patiserie și cofetarie, făină și preparate
din cereale, pâine, înghețată, pesmeși, bucăți
mici de pâine coapte cu mirodenii, crutoane,
biscuiți, produse sărate pe bază de grâu și
produse pe bază de porumb, sticksuri, biscuiți
cu ciocolată, bomboane, napolitane, napolitane
cu ciocolată, napolitane umplute, napolitane
învelite în ciocolată, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), prăjituri, produse de patiserie, băuturi
pe bază de cacao cu lapte, rulouri de pâine,
fulgi de porumb, musli, ovăz, paste (tăiței), fidea
(tăiței), marțipan, băuturi pe bază de ciocolată,
clătite, produse proaspete de patiserie cu carne,
legume, fructe, plăcinte, pizza, praline, cremă de
ou, floricele de porumb, sandwich-uri, fondante
(produse de cofetărie), ciocolată, deserturi de
ciocolată, bomboane de ciocolată, gumă de
mestecat nu în scopuri medicale, halva.

───────

(210) M 2018 06038
(151) 14/09/2018
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, B-DUL
TIMIŞOARA, NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)

AVANTAJ2go

(531) Clasificare Viena: 24.17.08; 27.05.01;
27.07.11; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
organizarea, gestionarea şi monitorizarea
programelor de stimulare, recompensare,
loializare şi fidelizare a clienţilor, servicii de
fidelizare şi loializare a clienţilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
promovarea bunurilor şi serviciilor terţilor prin
intermediul unui sistem de carduri de loialitate şi
fidelitate, servicii de carduri de fidelitate, servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi
administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
14/09/2018-15/09/2018

campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 06039
(151) 14/09/2018
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, B-DUL
TIMIŞOARA, NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)

OPTIMO2go

(531) Clasificare Viena: 24.17.08; 27.05.01;
27.07.11; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
organizarea, gestionarea şi monitorizarea
programelor de stimulare, recompensare,
loializare şi fidelizare a clienţilor, servicii de
fidelizare şi loializare a clienţilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
promovarea bunurilor şi serviciilor terţilor prin
intermediul unui sistem de carduri de loialitate şi
fidelitate, servicii de carduri de fidelitate, servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea

şi administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 06040
(151) 14/09/2018
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, B-DUL
TIMIŞOARA, NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)

CEB2go

(531) Clasificare Viena: 24.17.08; 27.05.01;
27.07.11; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
organizarea, gestionarea şi monitorizarea
programelor de stimulare, recompensare,
loializare şi fidelizare a clienţilor, servicii de
fidelizare şi loializare a clienţilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
promovarea bunurilor şi serviciilor terţilor prin
intermediul unui sistem de carduri de loialitate şi
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fidelitate, servicii de carduri de fidelitate, servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi
administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 06041
(151) 14/09/2018
(732) SC DELMADI SRL, STR. DIMITRIE

LEONIDA NR. 23, BL. D5, SC. A,
AP. 16, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

(540)

CLUB SPORTIV DELMADI
PIATRA NEAMT

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 02.01.23;
02.03.08; 02.03.23; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:

41. Activități culturale și sportive, servicii de
pregătire (instruire), educație, divertisment.

───────

(210) M 2018 06042
(151) 14/09/2018
(732) SC GSP OFFSHORE SRL, STR.

TRAIAN NR. 51, ET. 1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GSP OFFSHORE

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de foraj și exploatare petrol și gaze
în câmpuri submerse.
39. Transport, ambalare și depozitare conexate
activității de foraj și exploatare maritimă.
42. Consultanță tehnică și tehnologică în
domeniul forajului maritim.

───────

(210) M 2018 06043
(151) 14/09/2018
(732) ILEANA GABRIELA FURNIGA,

clase:

BLD. RAMNICU SARAT NR.
29, BL. 11A1, SC. 1, ET. 7, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe

iustinas
Typewritten text
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de birou.
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(210) M 2018 06044
(151) 14/09/2018
(732) DANIEL FLORIAN GAVRILA,

STR. TUTUNARI NR. 26, BL. 76
ABC, ET. 2, AP. 117, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

leuștean

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.07;
05.03.15; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2018 06045
(151) 14/09/2018
(732) CORONDAN MEDIA SRL, STR.

VLAICU VODĂ NR. 14, BL. V66,
SC 3, ET. 3, AP. 39, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Vizita de Lucru cu
Gianina Corondan

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Servicii de producere de filme/emisiuni/
programe pentru televiziune si radio, închirierea
de programe de televiziune, dezvoltarea de
formate pentru programe de televiziune.

───────

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

iustinas
Typewritten text
hours
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(210) M 2018 06046
(151) 14/09/2018
(732) IOAN POPA, STR. SCARISOARA

NR. 95, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)

Transavia Farms Fragedo
CRESCUT CU CEREALE ŞI
SERIOZITATE Nu ne crezi?

Vino să vezi! TRANSAVIA.ro

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.11; 05.07.01; 05.07.02

(591) Culori revendicate:galben, verde
inchis (Pantone 3435 C), rosu, gri, alb,
portocaliu

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

29. Carne proaspată, congelată şi semi-
preparată, preparate din carne, peşte, păsări,
vânat, extracte din carne, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile,
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 06048
(151) 14/09/2018
(732) MOREL BOLEA, ŞOS. ARCU

NR. 71, BL. T10, SC. A, ET. 3, AP.
13, JUD. IAŞI, IAŞI, 700135, IAȘI,
ROMANIA

(540)

KM Festivalul Industriilor
Creative KASTA

MORRELY Fashion Week
Proiectul Artelor ce

Înfrumusețează Omul

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22; 09.01.10; 24.01.15

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

35.  Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, actualizarea
materialelor publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, demonstraţii cu produse, publicitate
prin corespondenţă directă, distribuirea
materialelor publicitare, publicitate online pe
o reţea de computere, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoţionale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional, organizare festivaluri de modă
în scop promoţional, organizare evenimente
de modă în scop promoţional, servicii de
model pentru promoţii publicitare sau de
vânzări, publicitate exterioară, producţia de
clipuri publicitare, relaţii publice, publicarea
textelor publicitare, închirierea de material
publicitar, proiectarea de materiale publicitare,
scrierea textelor publicitare, publicitate radio,
reclame radio, închirierea timpului publicitar în
cadrul mediilor de comunicare, închiriere de
material publicitar, publicitate prin televiziune,
reclame televizate, consultanţă privind strategiile
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de comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
marketing, studii de marketing, cercetare de
marketing, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
îndexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj, distribuirea de
eşantioane, castinguri pentru artişti (selecţie de
personal).
38. Telecomunicații, difuzarea prin intermediul
televiziunii, transmisia de fişiere digitale, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, difuzarea prin intermediul
radioului, transmisie fără fir (wireless), transmisia
asistată de computer a mesajelor şi imaginilor,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, închirierea timpului
de acces la reţelele globale de computere,
comunicare prin terminale de computere,
transmiterea e-mailurilor transmiterea de
felicitări online, asigurarea conexiunii de
telecomunicaţii la o reţea globală de
computere, furnizarea accesului la reţelele
globale de computere, transmisie prin satelit,
transmisii de televiziune online, transmisii
video online, servicii de agenţie de presă,
comunicaţii radio, flux continuu (streaming) de
date, transmisia video la cerere, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmiterea fişierelor
digitale.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
servicii educaţionale, şcoli de grădiniţă, servicii
educaționale furnizate de școli, educaţie
nonformală, centre culturale, şcoli de vară, stagii
de formare, programe educaţionale, programe
de instruire, specializare
şi formare profesională, împresariat artistic,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau
de amuzament), organizarea expoziţiilor în
scop cultural sau educaţional, organizarea
de spectacole, organizarea concursurilor de
frumuseţe (divertisment), organizare festivaluri,
organizare evenimente culturale şi artistice,
organizare evenimente mondene, teatru de
păpuşi şi marionete, activităţi cultural-artistice,
organizarea concursurilor de miss, organizarea
de concursuri de modă, organizarea de
concursuri şi preselecţii, organizarea turneelor

sportive, organizarea caravanelor sportive,
competiţii artistice, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de scenografie, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), închirierea
de decoruri pentru spectacole, închirierea
echipamentelor audio, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, producţia de spectacole, studiouri
de film, producţii de teatru, prezentări în
săli cinematografice, servicii de compoziţii
muzicale, organizarea balurilor, programe de
televiziune, închirierea de aparate radio şi de
televiziune, producţia de muzică, producţia de
programe de radio şi televiziune, divertisment
radio, servicii de studio de înregistrare,
închirierea filmelor, scrierea textelor, altele
decât textele publicitare, publicarea textelor,
altele decât textele publicitare, furnizarea online
de publicaţii electronice, publicarea cărţilor,
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online, antrenament (instruire), instruire practică
(demonstraţii), proiecte şi programe de
training, proiecte şi campanii educaţionale,
consilere vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), informaţii despre educaţie,
informaţii despre divertisment, informaţii despre
posibilităţi de recreere, servicii de amuzament,
producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, raportare
fotografică, fotografie, microfilmare, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de model pentru artişti, organizarea
competiţiilor sportive, planificarea petrecerilor
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
prezentarea spectacolelor de varietate, servicii
ale instructorilor personali (antrenamente de
fitness), educaţie fizică, furnizarea facilităţilor
sportive, antrenament gimnastic, servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi fitnes),
efectuarea antramentelor de fitness, activităţi
sportive, dans sportiv, organizarea de
evenimente de divertisment, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele
publicitare, compunerea de melodii, închirierea
lucrărilor de artă, Închirierea de înregistrări
sonore, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile ,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, organizare festivaluri de modă
în scop cultural sau de divertisment, organizare
evenimente de modă în scop cultural sau de
divertisment, organizare prezentări de modă în
scop cultural sau de divertisment, teatru de modă
(activităţi artistice).
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───────

(210) M 2018 06049
(151) 14/09/2018
(732) Cabinet Avocat Cristiana M.

Fernbach, STR. CRISANA
NR. 20-22, AP. 38, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FERNBACH & PARTNERS
LAW 4.0 TAILORED 4 YOU

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 24.17.25

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

clase:
41. Educație, instruire.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2018 06050
(151) 14/09/2018
(732) IONUT MATEI, STR. MARAMURES

NR. 24B, ET. 2, AP. 10, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
BOSEI

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

18. Genți, rucsacuri, poșete.
───────

(210) M 2018 06051
(151) 14/09/2018
(732) SC TIARA - PRIM SRL, STR.

UZINELOR NR. 21, , CHIȘINĂU,
MD 2023, REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA
, STR. MARTIR LEONTINA
BANCIU NR. 6, AP. 110, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300024, TM,
ROMANIA

(540)
TIARA

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 06052
(151) 14/09/2018
(732) REF-REF PROIECT CONSTRUCT

COMPANY SRL, CALEA
BUCUREȘTILOR NR. 208,
CLĂDIREA C5, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC CABINET N D GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6
A, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 71237,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BELLAMO

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.03.02;
27.05.01; 26.11.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
194U), verde (Pantone 315U)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, canapele, fotolii, saltele,
saltele gonflabile/pneumatice, nu cele pentru
scopuri medicale, pătuţuri pentru copii, coşuri
pentru copii/leagăne, țarcuri de joacă pentru
bebeluşi, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
saltele pentru schimbarea bebeluşilor, cutii
pentru jucării, paturi, schelete de paturi din
lemn, fitinguri pentru pat, nemetalice, somiere,
articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
noptiere, șifoniere, dulapuri, dulapuri pentru
haine, dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru cărţi
(mobilă), comode, birouri, cărucioare de servit
cina (mobilă), divane, bănci (mobilă), tabureţi,
banchete, șezlonguri, scaune/bănci (scaune),
scaune înalte pentru bebeluşi, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, panouri despărţitoare
(mobilă), rafturi de mobilă, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), vitrine (mobilă), bufeturi,
mese, blaturi de mese, mese de proiectare,
mese de toaletă, cleme, nemetalice, pentru
mobilă, suporturi pentru sticle, cutii din lemn
pentru sticle, umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige pentru
îmbrăcăminte, portmantouri, suporturi pentru
pălării, suporturi pentru umbrele, inele pentru
perdele, suporturi pentru draperii, nu cele din
material textil, călăreţi pentru prinderea perdelei
de şină, șine pentru perdele, galerii pentru
perdele, cârlige pentru perdele, cordoane pentru
draperii curtain tie-backs, perdele decorative
din mărgele, perdele din bambus, perne de
dormit, perne decorative, perne de sprijinit,
de divan, uşi pentru mobilă, fitinguri de uşi,
nemetalice, mânere de uşi, nemetalice, zăvoare
de uşi, nemetalice, opritoare pentru uşi, nu
din metal sau din cauciuc, dibluri, nemetalice
pentru mobilă, cepuri (ştifturi), nemetalice pentru
mobile, sonerii de uşă, nemetalice, neelectrice,
bătătoare pentru uşile de la intrare, nemetalice,
jaluzele interioare, obloane (mobilă), obloane
interioare (mobilă), jaluzele din material textil,
scări din lemn sau plastic, tăvi nemetalice,
coşuri, nemetalice, lăzi (cufere) de depozitare,
nemetalice, tâmplărie artistică, rame pentru
tablouri, colţare pentru ramele de tablouri,
suporturi de susţinere pentru tablouri (rame),
busturi din lemn, ceară, ipsos sau plastic, figurine
(statuete) din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
statuete din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
altele decât bijuteriile, mobilier din ratan, mobilier
din stuf.

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil
sau plastic, textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse pentru
pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri), cuverturi
matlasate, lenjerie de pat, pături pentru pat,
plăpumi de puf, pilote, pleduri, țesături sub formă
de şnur, apărători laterale pentru pătuţurile de
copii (lenjerie de pat), huse pentru mobilă, huse
pentru saltele, draperii din material textil sau
plastic, perdele, perdele de duş din material textil
sau plastic, prosoape, batiste din material textil,
traverse de masă, nu din hârtie, feţe de masă, nu
din hârtie, saci de dormit, căptușeli pentru saci
de dormit, tapiserii textile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, publicitate online,
servicii de comenzi online computerizate,
închiriere de spaţiu publicitar online, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
promovarea vânzarilor pentru terţi, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri,
servicii de telemarketing, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, optimizarea
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, indexarea web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
expoziții și târguri în scopuri comerciale și
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul,
regruparea, în beneficiul terților, a unei game
variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), și anume: mobilier, oglinzi, rame
pentru tablouri, containere, nemetalice, pentru
depozitare sau transport, os neprelucrat sau
semiprelucrat, corn, os de balenă sau sidef,
scoici, spumă de mare, chihlimbar, canapele,
fotolii, saltele, saltele gonflabile/pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, pătuţuri pentru
copii, coşuri pentru copii/leagăne, țarcuri de
joacă pentru bebeluşi, perne antirostogolire
pentru bebeluşi, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, cutii pentru jucării, paturi, schelete
de paturi din lemn, fitinguri pentru pat,
nemetalice, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, noptiere, șifoniere, dulapuri,
dulapuri pentru haine, dulapuri pentru cărţi,
suporturi pentru cărţi (mobilă), comode, birouri,
cărucioare de servit cina (mobilă), divane, bănci
(mobilă), tabureţi, banchete, șezlonguri, scaune/
bănci (scaune), scaune înalte pentru bebeluşi,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
panouri despărţitoare (mobilă), rafturi de mobilă,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), vitrine
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(mobilă), bufeturi, mese, blaturi de mese,
mese de proiectare, mese de toaletă, cleme,
nemetalice, pentru mobilă, suporturi pentru
sticle, cutii din lemn pentru sticle, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
portmantouri, suporturi pentru pălării, suporturi
pentru umbrele, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil,
călăreţi pentru prinderea perdelei de şină, șine
pentru perdele, galerii pentru perdele, cârlige
pentru perdele, cordoane pentru draperii curtain
tie-backs, perdele decorative din mărgele,
perdele din bambus, perne de dormit, perne
decorative, perne de sprijinit, de divan, uşi pentru
mobilă, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de
uşi, nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice,
opritoare pentru uşi, nu din metal sau din
cauciuc, dibluri, nemetalice pentru mobilă, cepuri
(ştifturi), nemetalice pentru mobilă, sonerii de
uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, jaluzele interioare,
obloane (mobilă), obloane interioare (mobilă),
jaluzele din material textil, scări din lemn sau
plastic, tăvi nemetalice, coşuri nemetalice, lăzi
(cufere) de depozitare nemetalice, tâmplărie
artistică, rame pentru tablouri, colţare pentru
ramele de tablouri, suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), busturi din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, figurine (statuete) din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, statuete din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, crucifixuri din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, altele decât bijuteriile, mobilier
din ratan, mobilier din stuf, textile şi înlocuitori
pentru textile, lenjerie de uz casnic perdele
din material textil sau plastic, textile pentru
baie, exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri),
cuverturi matlasate, lenjerie de pat, pături pentru
pat, plăpumi de puf, pilote,
pleduri, țesături sub formă de şnur, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), huse pentru mobilă, huse pentru saltele,
draperii din material textil sau plastic, perdele,
perdele de duş din material textil sau plastic,
prosoape, batiste din material textil, traverse de
masă, nu din hârtie, feţe de masă, nu din hârtie,
saci de dormit, căptușeli pentru saci de dormit,
tapiserii textile, tablouri, flori artificiale, corpuri
de iluminat, spoturi pentru iluminat, permiţând
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul mijloacelor
electronice sau prin intermediul cataloagelor de
comandă prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice.

───────

(210) M 2018 06055
(151) 14/09/2018
(732) EUGEN SERBAN LESCOVAR,

STR. CRISTEA GEORGESCU NR.
8, JUD. VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) Cabinet Ind. Iorgulescu Mariana,
STR. FAGETULUI 144, BL. ST2,
SC. B, AP. 46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, ROMANIA

(540)
LESCOVAR

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 06056
(151) 15/09/2018
(732) EUGEN SERBAN LESCOVAR,

STR. CRISTEA GEORGESCU NR.
8, JUD. VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Consultanta
in P.I.. Iorgulescu Mariana, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, ROMANIA

(540)
FRAȚII OANCEA

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, animale
vii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 06057
(151) 15/09/2018
(732) EUGEN SERBAN LESCOVAR,

STR. CRISTEA GEORGESCU NR.
8, JUD. VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Consultanta
in P.I.. Iorgulescu Mariana, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, ROMANIA

(540)
MAMUT CUIUS

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, animale
vii.
44. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────


