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Cereri M|rci publicate în 08.02.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2017 00408 01/02/2017 SLATERIS S.R.L. THE ARLINGTON BOUTIQUE
HOTEL

2 M 2017 00569 01/02/2017 PETRIC{ RALUCA CRISTINA bulina buli

3 M 2017 00571 01/02/2017 S.C. SELECT VENDING
SYSTEMS S.R.L.

SELECT VENDING

4 M 2017 00572 01/02/2017 S.C. ARTA VINULUI S.R.L. MARUCA

5 M 2017 00573 01/02/2017 S.C. ARTA VINULUI S.R.L. CÂRLIGELE

6 M 2017 00574 01/02/2017 BRATILA IONUT-EMANUEL Neobat

7 M 2017 00575 01/02/2017 S.C. SURUB TRADE S.R.L. SURTEC

8 M 2017 00576 01/02/2017 S.C. NAPAR V.V. SRL-D dei Frati

9 M 2017 00577 01/02/2017 SOCIETATEA MORTASIFU
CONCEPT S.R.L.

COFETARIA ANDREI

10 M 2017 00578 01/02/2017 S.C. GOLD LABEL COM S.R.L. SUNSET NUTS

11 M 2017 00579 01/02/2017 S.C. BUSINESSROM PRESS
MEDIA S.R.L.

COMPANIA ARTISTIC{
RAPSODIA ROMÂN{

12 M 2017 00582 01/02/2017 DEACU ELENA MIHAELA BUCHAREST BOWEN CENTER

13 M 2017 00583 01/02/2017 DIACONU MIHAI-BOGDAN PARTIDUL ROMÂNIA UNIT{
PRU

14 M 2017 00584 01/02/2017 BOHOLÚ GABRIEL Gala filmului romanesc pentru
copii

15 M 2017 00585 01/02/2017 S.C. M.P. B{NEASA-PASTE S.A. Családi Pillanatok

16 M 2017 00586 01/02/2017 IOANA-ANABELA LUCA Lemonade

17 M 2017 00587 01/02/2017 IOANA-ANABELA LUCA adLemonade
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18 M 2017 00588 01/02/2017 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929

19 M 2017 00589 01/02/2017 S.C. ALPHA GUARD S.R.L. ALPHA GUARD

20 M 2017 00592 01/02/2017 IM VINARIA BOSTAVAN S.R.L. DOR BOSTAVAN

21 M 2017 00593 01/02/2017 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. PRIETENII DE LA 11

22 M 2017 00594 01/02/2017 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. 2K1

23 M 2017 00595 01/02/2017 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ZIUA BUN{

24 M 2017 00596 01/02/2017 MANDAS INSTAL S.R.L. ManDas Instal facem lucrurile sa
mearga
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(210) M 2017 00408
(151) 01/02/2017
(732) SLATERIS S.R.L., Str. Brazda lui

Novac nr. 77D, Judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

THE ARLINGTON BOUTIQUE HOTEL

(591) Culori revendicate:galben, roşu
  
(531) Clasificare Viena:010105; 030317;

180201; 270501; 290112;  

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

43 Servicii hoteliere; servicii hoteliere în
staţiuni turistice; servicii hoteliere pentru
clienţii preferaţi; servicii de cazare temporară;
informaţii hoteliere; rezervări de hoteluri;
servicii de catering hotelier; rezervări la
hoteluri; servicii de cazare hotelieră; evaluare
de cazare hotelieră; rezervare de cazare la
hotel; servicii de rezervare la hoteluri;
organizare de mese la hoteluri; informaţii cu
privire la hoteluri; închiriere de prosoape
pentru hoteluri; închiriere de mobilier pentru
hoteluri; servicii de hoteluri şi moteluri;
închiriere de draperii pentru hoteluri; agenţii
de cazare (hoteluri, pensiuni); servicii de
restaurant prestate de hoteluri; cazare
temporară la hoteluri şi moteluri; servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor; rezervare de
camere de hotel pentru călători; rezervare de
locuri de cazare la hoteluri; furnizare de locuri
de cazare la hoteluri; furnizare de informaţii
cu privire la hoteluri; închiriere de învelitori
pentru pardoseli de hoteluri; furnizare de
servicii de hoteluri şi moteluri; închiriere de
tapiţerii de pereţi pentru hoteluri; servicii de

consultanţă referitoare la instalaţiile
hotelurilor; servicii prestate de agenţii pentru
rezervări la hotel; servicii electronice de
informaţii cu privire la hoteluri; servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet;
furnizare de informaţii online despre rezervări
la hoteluri; hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă; furnizare de spaţii
special amenajate pentru expoziţii, în hoteluri
(cu caracter temporar); servicii de agenţii de
turism pentru efectuarea de rezervari la hotel;
servicii de agenţie de voiaj pentru rezervare de
camere de hotel.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00569
(151) 01/02/2017
(732) PETRICĂ RALUCA CRISTINA,

Bdul. Dacia nr. 47, sc. 1, et. 2, ap. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bulina buli
 
(531) Clasificare Viena:260118; 260410;

260725;  

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

24 Ţesături şi înlocuitori detextile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
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25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00584
(151) 01/02/2017
(732) BOHOLŢ GABRIEL, Drumul

Taberei nr. 85A, bl. TS7, ap. 22,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Gala filmului romanesc pentru copii

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00585
(151) 01/02/2017
(732) S.C. M.P. BĂNEASA-PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Családi Pillanatok

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
356C), roşu (Pantone 485C)

  
(531) Clasificare Viena:050502; 080705;

250109; 260118; 270501; 290112;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
broşuri, etichete, reviste, fluturaşi pentru
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publicitate.
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).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; gheaţă; zahăr, miere, melasă,
drojdie, praf de copt, sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); condimente; gheaţă (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).
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00586
(151) 01/02/2017
(732) IOANA-ANABELA LUCA, Aleea

Valea Săpunului bl. A, et. 1, ap. 8,
judeţul Sibiu, ,  CISNĂDIE
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

Lemonade

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

35 Administrare de programe de fidelizare a
clienţilor; administrare în materie de activităţi
de marketing; consultanţă profesională în
afaceri; agenţii de publicitate; analiza
impactului publicităţii; analiza în domeniul
m a r k e t i n g u l u i ;  a n a l i z a  r e a c ţ i e i
consumatorului; analiza reacţiei la publicitate
şi cercetare de piaţă; compilare de anunţuri
publicitare; compilare de anunţuri publicitare
pentru utilizare pe internet; compilare de
anunţuri publicitare pentru utilizare ca pagini
web; compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; compilare de reclame pentru
pagini web pe internet; concepere de broşuri
publicitare; concepere de logo-uri publicitare;
concepere de material publicitar; consultanţă
cu privire la optimizarea motoarelor de
căutare; consultanţă cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicităţii;
consultanţă în afaceri privind publicitatea;
consultanţă în afaceri privind marketingul
strategic; consultanţă în domeniul strategiilor
de afaceri; consultanţă în publicitate si
marketing; crearea de texte publicitare;
crearea materialului publicitar; difuzarea de
materiale publicitare pentru terţi printr-o reţea
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de comunicaţii online pe internet; furnizarea
de consultanţă în marketing în domeniul
mediilor sociale; furnizare de ghiduri
publicitare online cu funcţie de căutare;
formare profesională; indexare web în scop
comercial sau publicitar; informaţii despre
metode de vânzare; închirierea de materiale
publicitare; închirierea spaţiilor publicitare;
managementul fişierelor computerizate;
organizare de expoziţii cu scop comercial sau
antreprenorial; organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare; organizare
de expuneri în scop de afaceri; organizare de
întâlniri de afaceri; pregătire de anunţuri
publicitare personalizate, în folosul terţilor;
pregătire de documente publicitare; pregătire
de campanii publicitare; pregătirea secţiunilor
publicitare; producţie de material publicitar;
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web; promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online;
publicitate; publicarea textelor publicitare;
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii; publicare de materiale online;
publicare de materiale şi texte publicitare;
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare; publicitate online;
publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice; publicitate pentru site-urile web
ale firmelor; publicitate pentru terţi pe
internet; publicarea textelor publicitare;
realizare de târguri şi expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar virtuale online; servicii
de publicitate şi marketing; servicii de
publicitate furnizate prin internet; servicii de
publicitate furnizate pe internet; servicii de
asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovarea scrierii textelor
publicitare; servicii online de prelucrare a
datelor; servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea

globală de calculatoare; servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate.
41 Cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicităţii, promovării,
marketingului şi managementului; elaborarea
de materiale didactice distribuite la seminarii
profesionale; formare în domeniul publicităţii;
furnizarea de instruire online; furnizarea de
cursuri de instruire online; furnizarea de
seminarii online de formare; furnizarea de
tutoriale online nedescărcabile; organizare de
seminarii; organizare de seminarii de instruire;
organizare de seminarii şi conferinţe;
organizarea de seminarii în domeniul
afacerilor; organizarea de seminarii în
domeniul publicităţii; organizare de conferinţe
în domeniul publicităţii; organizare şi
coordonare de grupuri de discuţii educative,
nu online; organizarea de webinare;
publicarea de materiale multimedia online;
realizarea de seminarii; servicii de prezentări
în scopuri educative; seminarii.
42 Actualizarea software-urilor de computer;
analiza software-ului de computer; creare şi
întreţinere de pagini web; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
consultanţă în software de computer;
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea de
soluţii în aplicaţii software de calculator;
consultanţă în materie de testare a sistemelor
de aplicaţii informatice; consultanţă de
software computerizat; configurare de
software de calculator; consultanţă în materie
de design de pagini web; dezvoltare de
software pentru conversia de date şi conţinut
multimedia între diferite protocoale furnizare
de servicii de aplicaţii informatice (asp) şi
anume găzduire de aplicaţii software de
calculator pentru terţi, furnizare de acces
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temporar la program software care nu poate fi
descărcat pentru crearea şi publicarea de
jurnale şi bloguri personale oniine; dezvoltare
software, programare şi implementare;
dezvoltare de soluţii de aplicaţii software de
calculator; design de software pentru
computer; design de site-uri web; elaborarea
şi întreţinere de pagini web pentru terţi;
furnizori de servicii de aplicaţii informatice;
găzduirea site-urilor web; instalarea de
software pentru computere; gestionare de
pagini web pentru terţi; instalarea de pagini
web pe internet pentru terţi; închirierea de
aplicaţii informatice; prestare de servicii de
furnizare de aplicaţii informatice; proiectare
de pagini web în scopuri publicitare; servicii
de consultanţă pentru software; servicii de
consultanţă în materie de aplicaţii informatice
de planificare; servicii de dezvoltarea de
pagini web; schiţarea construcţiilor digitale;
servicii de personalizare de software; servicii
tehnice pentru aplicaţii la sistemele
informatice mari şi mijlocii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00587
(151) 01/02/2017
(732) IOANA-ANABELA LUCA, Aleea

Valea Săpunului bl. A, et. 1, ap. 8,
judeţul Sibiu, ,  CISNĂDIE
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

adLemonade

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

  
(531) Clasificare Viena:050722; 270501;

290115;  

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

35 Administrare de programe de fidelizare a
clienţilor; administrare în materie de activităţi
de marketing; consultanţă profesională în
afaceri; agenţii de publicitate; analiza
impactului publicităţii; analiza în domeniul
m a r k e t i n g u l u i ;  a n a l i z a  r e a c ţ i e i
consumatorului; analiza reacţiei la publicitate
şi cercetare de piaţă; compilare de anunţuri
publicitare; compilare de anunţuri publicitare
pentru utilizare pe internet; compilare de
anunţuri publicitare pentru utilizare ca pagini
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web; compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; compilare de reclame pentru
pagini web pe internet; concepere de broşuri
publicitare; concepere de logo-uri publicitare;
concepere de material publicitar; consultanţă
cu privire la optimizarea motoarelor de
căutare; consultanţă cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicităţii;
consultanţă în afaceri privind publicitatea;
consultanţă în afaceri privind marketingul
strategic; consultanţă în domeniul strategiilor
de afaceri; consultanţă în publicitate si
marketing; crearea de texte publicitare;
crearea materialului publicitar; difuzarea de
materiale publicitare pentru terţi printr-o reţea
de comunicaţii online pe internet; furnizarea
de consultanţă în marketing în domeniul
mediilor sociale; furnizare de ghiduri
publicitare online cu funcţie de căutare;
formare profesională; indexare web în scop
comercial sau publicitar; informaţii despre
metode de vânzare; închirierea de materiale
publicitare; închirierea spaţiilor publicitare;
managementul fişierelor computerizate;
organizare de expoziţii cu scop comercial sau
antreprenorial; organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare; organizare
de expuneri în scop de afaceri; organizare de
întâlniri de afaceri; pregătire de anunţuri
publicitare personalizate, în folosul terţilor;
pregătire de documente publicitare; pregătire
de campanii publicitare; pregătirea secţiunilor
publicitare; producţie de material publicitar;
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web; promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online;
publicitate; publicarea textelor publicitare;
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii; publicare de materiale online;
publicare de materiale şi texte publicitare;
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare; publicitate online;

publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice; publicitate pentru site-urile web
ale firmelor; publicitate pentru terţi pe
internet; publicarea textelor publicitare;
realizare de târguri şi expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar virtuale online; servicii
de publicitate şi marketing; servicii de
publicitate furnizate prin internet; servicii de
publicitate furnizate pe internet; servicii de
asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovarea scrierii textelor
publicitare; servicii online de prelucrare a
datelor; servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare; servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate.
41 Cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicităţii, promovării,
marketingului şi managementului; elaborarea
de materiale didactice distribuite la seminarii
profesionale; formare în domeniul publicităţii;
furnizarea de instruire online; furnizarea de
cursuri de instruire online; furnizarea de
seminarii online de formare; furnizarea de
tutoriale online nedescărcabile; organizare de
seminarii; organizare de seminarii de instruire;
organizare de seminarii şi conferinţe;
organizarea de seminarii în domeniul
afacerilor; organizarea de seminarii în
domeniul publicităţii; organizare de conferinţe
în domeniul publicităţii; organizare şi
coordonare de grupuri de discuţii educative,
nu online; organizarea de webinare;
publicarea de materiale multimedia online;
realizarea de seminarii; servicii de prezentări
în scopuri educative; seminarii.
42 Actualizarea software-urilor de computer;
analiza software-ului de computer; creare şi
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întreţinere de pagini web; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
consultanţă în software de computer;
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea de
soluţii în aplicaţii software de calculator;
consultanţă în materie de testare a sistemelor
de aplicaţii informatice; consultanţă de
software computerizat; configurare de
software de calculator; consultanţă în materie
de design de pagini web; dezvoltare de
software pentru conversia de date şi conţinut
multimedia între diferite protocoale furnizare
de servicii de aplicaţii informatice (asp) şi
anume găzduire de aplicaţii software de
calculator pentru terţi, furnizare de acces
temporar la program software care nu poate fi
descărcat pentru crearea şi publicarea de
jurnale şi bloguri personale oniine; dezvoltare
software, programare şi implementare;
dezvoltare de soluţii de aplicaţii software de
calculator; design de software pentru
computer; design de site-uri web; elaborarea
şi întreţinere de pagini web pentru terţi;
furnizori de servicii de aplicaţii informatice;
găzduirea site-urilor web; instalarea de
software pentru computere; gestionare de
pagini web pentru terţi; instalarea de pagini
web pe internet pentru terţi; închirierea de
aplicaţii informatice; prestare de servicii de
furnizare de aplicaţii informatice; proiectare
de pagini web în scopuri publicitare; servicii
de consultanţă pentru software; servicii de
consultanţă în materie de aplicaţii informatice
de planificare; servicii de dezvoltarea de
pagini web; schiţarea construcţiilor digitale;
servicii de personalizare de software; servicii
tehnice pentru aplicaţii la sistemele
informatice mari şi mijlocii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00588
(151) 01/02/2017
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares 1929
(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben,

albastru
  
(531) Clasificare Viena:060102; 060104;

110304; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00589
(151) 01/02/2017
(732) S.C. ALPHA GUARD S.R.L., Aleea

Cristalului nr. 2A, et. 1, ap. 7, Camera
2 ,  jude ţul  Timiş ,  300708 ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

ALPHA GUARD

(591) Culori revendicate:gri, bleumarin,
albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020904; 261325;

270501; 270511; 290115;  

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

45 Servicii de siguranţă şi pază pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00571
(151) 01/02/2017
(732) S.C.  SELECT VENDING

SYSTEMS S.R.L., Str. Mariuca nr.
10,  sector  4,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SELECT VENDING

(591) Culori revendicate:verde, maro, roşu,
galben, muştar, bleu

  
(531) Clasificare Viena:260725; 270501;

270522; 290115;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00572
(151) 01/02/2017
(732) S.C. ARTA VINULUI S.R.L., Str.

Focşani nr. 129, Judeţul Vrancea, ,
CARLIGELE ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

MARUCA

(591) Culori revendicate:auriu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290102;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00573
(151) 01/02/2017
(732) S.C. ARTA VINULUI S.R.L., Str.

Focşani nr. 129, Judeţul Vrancea, ,
CARLIGELE ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

CÂRLIGELE

(591) Culori revendicate:auriu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290102;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00574
(151) 01/02/2017
(732) BRATILA IONUT-EMANUEL, Str.

Durău nr. 123, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Neobat

(591) Culori revendicate:roşu, violet,
albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:180123; 241322;

241703; 270501; 290104;  

(511) Produse şi/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).
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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00592
(151) 01/02/2017
(732) IM VINARIA BOSTAVAN S.R.L.,

r-nul Vulcaneşti, s. Etulia, MD-5352,
UTA Gagauzia REPUBLICA
MOLDOVA 

(740) TEODORU I.P. S.R.L., Str. Nerva
Traian nr. 12, bl. M37, sc. 1, et. 1, ap.
1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

DOR BOSTAVAN

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00593
(151) 01/02/2017
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRIETENII DE LA 11

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet
("internet chatrooms").
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00594
(151) 01/02/2017
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

2K1

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet
("internet chatrooms").
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00595
(151) 01/02/2017
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZIUA BUNĂ

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet
("internet chatrooms").
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00575
(151) 01/02/2017
(732) S.C. SURUB TRADE S.R.L., Str.

Gh. Doja nr. 145/A, judeţul Mureş,
5 4 0 3 9 4 ,  T Â R G U  M U R E Ş
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P ARTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SURTEC

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

  
(531) Clasificare Viena:020502; 020505;

140901; 140902; 190104; 270501;
270512; 290115;  

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

35 Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul
pentru produsele: instalaţii electrice, instalaţii
apa-gaz-încălzire centrală, de grădinărit, scule
de mână şi electrice, vopsele, adezivi,
materiale de construcţii, obiecte sanitare,
parchete, gresie, faianţă, organe de asamblare
(şuruburi, şaibe, piuliţe), articole de protecţia
muncii, feronerie, de curaţenie (exceptand
transportul lor) permitând clientilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazinele en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, respectiv prin
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intermediul site-urilor web; prezentare de
produse; târguri şi expoziţii cu caracter
publicitar şi comercial; conducerea şi
administrarea afacerilor; servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizare
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online, promoţii, informaţii comerciale,
servicii de import-export.
39 Servicii de transport, logistică, depozitare,
distribuire şi livrare de mărfuri, toate acestea
pentru produsele: instalaţii electrice, instalaţii
apa-gaz-încălzire centrală, de grădinărit, scule
de mână şi electrice, vopsele, adezivi,
materiale de construcţii, obiecte sanitare,
parchete, gresie, faianţă, organe de asamblare
(şuruburi, şaibe, piuliţe), articole de protecţia
muncii, feronerie, de curăţenie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00596
(151) 01/02/2017
(732) MANDAS INSTAL S.R.L., Str. Liviu

Rebreanu, nr. 32A, camera nr. 1, bloc
pm 70, sc A, et. 3, ap. 24, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ManDas Instal facem lucrurile sa mearga

(591) Culori revendicate:verde, roşu
  
(531) Clasificare Viena:011503; 090721;

140103; 150701; 270501; 270511;
290112;  

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

37 Construcţii, reparati, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00576
(151) 01/02/2017
(732) S.C. NAPAR V.V. SRL-D, Str.

Carpaţilor nr. 6, bl. E 28, ap. 24,
Judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

dei Frati
  
(531) Clasificare Viena:260725; 261113;

270501;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00577
(151) 01/02/2017
(732) SOCIETATEA MORTASIFU

CONCEPT S.R.L., Str. Unirii bl. 2D,
parter, ap. 1, jud. Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

(540)

COFETARIA ANDREI

(591) Culori revendicate:roz, alb
  
(531) Clasificare Viena:080107; 270501;

290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
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şi cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri( condimente) mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00578
(151) 01/02/2017
(732) S.C. GOLD LABEL COM S.R.L.,

Sat Caldararu Str. Oxigenului nr. 8,
judeţul Ilfov, , COMUNA CERNICA
ROMANIA 

(540)

SUNSET NUTS

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

29 Seminţe prăjite şi neprăjite, sărate şi
nesărate de floarea soarelui şi dovleac, alune
crude şi prăjite, arahide crude şi prăjite, fistic,
nuci, migdale, caju; extracte din fructe, fructe
şi legume, conservate, uscate şi gătite, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
făină şi preparate făcute din cereale, sosuri,
condimente.
31 Produse agricole, horticole, cereale
naturale, expandate sau extrudate; seminţe, în
special seminţe din floarea soarelui şi dovleac,
alune, arahide, fistic, nuci, migdale, caju;
alimente pentru animale.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29, 30 şi 31 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate în domeniu..

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00579
(151) 01/02/2017
(732) S.C. BUSINESSROM PRESS

MEDIA S.R.L., Şos. Mihai Bravu nr.
75-83, bl. C17, sc. A, et. 2, ap. 11,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMPANIA ARTISTICĂ RAPSODIA
ROMÂNĂ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00582
(151) 01/02/2017
(732) DEACU ELENA MIHAELA, Str.

Sinaia nr. 3, bl. 79, sc. 1, et. 4, ap. 18,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUCHAREST BOWEN CENTER

(591) Culori revendicate:gri (patone COOL
GRAY 11), roz închis (pantone 233C),
roz deschis (pantone 1777C)

 
(531) Clasificare Viena:050521; 270501;

290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;

servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale;servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00583
(151) 01/02/2017
(732) DIACONU MIHAI-BOGDAN, Str.

Th.Speranţia nr. 98, bl. S.28, sc. C, ap.
66,  sector  3,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ PRU

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru desen şi
pentru artişti; pensule; material didactic şi de
instruire; foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare; caractere şi
clişee tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜


