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Cereri m|rci publicate în 10.02.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2016 07732 03/02/2017 ASOCIATIA PRO MARAMURES F{CUT IN MARAMUREÔ

2 M 2016 07733 03/02/2017 ASOCIATIA PRO MARAMURES Pro Maramures asociaÛie de
cultur| Õi tineret

3 M 2017 00250 03/02/2017 BURZ ANGELA TEODORA TEODORA BURZ

4 M 2017 00503 03/02/2017 S.C. OCEAN FISH S.R.L. GRAND FOOD HALVA SEMINÚE
DE FLOAREA SORELUI

5 M 2017 00504 03/02/2017 S.C. OCEAN FISH S.R.L. GRAND FOOD HALVA SEMINÚE
DE SUSAN

6 M 2017 00505 03/02/2017 S.C. OCEAN FISH S.R.L. GRAND FOOD HALVA ARAHIDE

7 M 2017 00506 03/02/2017 S.C. OCEAN FISH S.R.L. GRAND FOOD HALVA VANILIE

8 M 2017 00646 03/02/2017 BUJOR D{NUÚ PERSOAN{
FIZIC{ AUTORIZAT{

Danut Bujor MODELARE CU
BAMBUS

9 M 2017 00647 03/02/2017 L{MUREAN MIRCEA-DANIEL C Centrul Medical CLINIMED
servicii medicale de incredere

10 M 2017 00648 03/02/2017 S.C. DEDEMAN S.R.L. etalon

11 M 2017 00649 03/02/2017 S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL
S.A.

LEDNEX The Lighting Solution

12 M 2017 00650 03/02/2017 O & A 2000 IMPEX S.R.L. KEBUN

13 M 2017 00651 03/02/2017 PFA KOJANOV MARIETA Ralitza

14 M 2017 00652 03/02/2017 S.C. PAPER LINE S.R.L. MÜLLER

15 M 2017 00653 03/02/2017 S.C. BIBERLAND VICTORY S.R.L. AFTERHILLS

16 M 2017 00654 03/02/2017 S.C. XAMUS IMPORT EXPORT
S.R.L.

Gustul calitatii XAMUS

17 M 2017 00655 03/02/2017 KHAIRAT ALMANAFIE BON
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18 M 2017 00656 03/02/2017 KHAIRAT ALMANAFIE GLORIA

19 M 2017 00657 03/02/2017 KHAIRAT ALMANAFIE NEW BLACK

20 M 2017 00658 03/02/2017 S.C. SKUT ALARMA SECURITY
S.R.L.

SKUT

21 M 2017 00659 03/02/2017 KHAIRAT ALMANAFIE X1

22 M 2017 00660 03/02/2017 KHAIRAT ALMANAFIE M7

23 M 2017 00661 03/02/2017 S.C. VIP GRAND SECURITY
S.R.L.

VIP GRAND SECURITY

24 M 2017 00662 03/02/2017 S.C. ZAREA S.A. DACIC MESTESUGAR

25 M 2017 00663 03/02/2017 S.C. MAGIC ELITE DENT S.R.L. Magic Elite Dent CLINIC{
STOMATOLOGIC{

26 M 2017 00664 03/02/2017 S.C. FELDER GRUPPE
ECHIPAMENTE S.R.L.

KOMPRESORIA

27 M 2017 00665 03/02/2017 S.C. DAMASEM S.R.L. UTOPIA
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(210) M 2016 07732
(151) 03/02/2017
(732) ASOCIATIA PRO MARAMURES,

Str. Vasile Lucaciu nr. 10, Jud.
M a r a m u r e ş ,  B A I A  M A R E
ROMANIA 

(540)

FĂCUT IN MARAMUREŞ
  
(531) Clasificare Viena:260725; 261325;

270501;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07733
(151) 03/02/2017
(732) ASOCIATIA PRO MARAMURES,

Str. Vasile Lucaciu nr. 10, Jud.
M a r a m u r e ş ,  B A I A  M A R E
ROMANIA 

(540)

Pro Maramures asociaţie de cultură şi
tineret

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00250
(151) 03/02/2017
(732) BURZ ANGELA TEODORA, Calea

Dudeşti nr. 188, bl. B, ap. 107, et. 14,
sector 3, 031087, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TEODORA BURZ

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

7 Maşini automate de vânzare (automate de
vânzare).
9 Aparate şi instrumente de uz topografic,
pentru fotografie, cinematografie, măsurare,
semnalizare, verificare; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; de înregistrare, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
16 Hârtie, carton; tipărituri; fotografii;
papetărie; materiale pentru artişi; pensule;
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj; caractere tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, fildeş, scoici, sidef,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; materiale pentru perii; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);

sticlărie, porţelan şi faianţă.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire.
43 Restaurante şi cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00503
(151) 03/02/2017
(732) S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN 2,

Km 14, nr. 72, Judeţul Ilfov, 077010,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

GRAND FOOD HALVA SEMINŢE
DE FLOAREA SORELUI

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

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260207;

270501; 270511; 290114;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitor de cafea; făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, halva, muştar; oţet,
sosuri; condimente; gheaţă. 
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
alimentare (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electonoice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau a emisiunilor de teleshoppping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00504
(151) 03/02/2017
(732) S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN 2,

Km 14, nr. 72, Judeţul Ilfov, 077010,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

GRAND FOOD HALVA SEMINŢE DE
SUSAN

(591) Culori revendicate:albastru închis,
maro deschis

  (531) Clasificare Viena:250119; 260207;
270501; 270511; 290114;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitor de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, halva, muştar; oţet,

sosuri; condimente; gheaţă. 
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
alimentare (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electonoice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau a emisiunilor de teleshoppping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00505
(151) 03/02/2017
(732) S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN 2,

Km 14, nr. 72, Judeţul Ilfov, 077010,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

GRAND FOOD HALVA ARAHIDE

(591) Culori revendicate:roşu, maro deschis,
alb

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260207;

270501; 290113;  

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

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
alimentare (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gross sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau a emisiunilor de teleshoping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00506
(151) 03/02/2017
(732) S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN 2,

Km 14, nr. 72, Judeţul Ilfov, 077010,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

GRAND FOOD HALVA VANILIE

(591) Culori revendicate:galben, maro
deschis, albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260207;

270501; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitor de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, halva, muştar; oţet,
sosuri; condimente; gheaţă. 
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; strângerea la un

loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
alimentare (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electonoice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau a emisiunilor de teleshoping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00661
(151) 03/02/2017
(732) S.C. VIP GRAND SECURITY

S.R.L., Str. Valentin Silvestru nr. 2,
judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D-10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

VIP GRAND SECURITY
  
(531) Clasificare Viena:030701; 030717;

030724; 090110; 240108; 240115;
270501;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi
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a persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00662
(151) 03/02/2017
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucureştii

Noi nr. 176, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

DACIC MESTESUGAR

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00663
(151) 03/02/2017
(732) S.C. MAGIC ELITE DENT S.R.L.,

Şos. Chitilei nr. 14, Corp C1, parter +
et. 1, sector 1, , 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)

Magic Elite Dent CLINICĂ
STOMATOLOGICĂ

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 362C), verde deschis
(Pantone 376C)

  
(531) Clasificare Viena:020712; 020723;

050317; 270501; 290103;  

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

44 Servicii ale cabinetelor şi clinicilor
stomatologice; servicii de radiologie şi
tomografie dentară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00664
(151) 03/02/2017
(732) S . C .  F E L D E R  G R U P P E

ECHIPAMENTE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu nr. 14, bl. 13, sc. B, ap. 81,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

KOMPRESORIA

  
(531) Clasificare Viena:260205; 270501;

270511;  

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

35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
servicii de comerţ cu amănuntul de
compresoare, piese şi accesorii pentru acestea;
servicii de comerţ cu ridicata de compresoare,
piese şi accesorii pentru acestea; servicii de
comerţ cu amănuntul de aparate, sisteme,
instalaţii, unelte, maşini şi echipamente
necesare în gestionarea fluxurilor de aer;
servicii de comerţ cu ridicata de aparate,
sisteme, instalaţii, unelte, maşini şi
echipamente necesare în gestionarea fluxurilor
de aer; servicii de comerţ cu amănuntul de
aparate, sisteme, instalaţii, unelte, maşini şi
echipamente necesare pentru generarea aerului
comprimat sau ventilat, precum şi pentru
aspirarea reziduurilor şi adaosurilor de

prelucrare; servicii de comerţ cu ridicata de
aparate, sisteme, instalaţii, unelte, maşini şi
echipamente necesare pentru generarea aerului
comprimat sau ventilat, precum şi pentru
aspirarea reziduurilor şi adaosurilor de
prelucrare; servicii de comerţ cu amănuntul de
unelte, scule de mână, utilaje, maşini,
maşini-unelte, piese şi accesorii pentru
acestea; servicii de comerţ cu ridicata de
unelte, scule de mână, utilaje, maşini,
maşini-unelte, piese şi accesorii pentru
acestea; organizarea de expoziţii şi targuri în
scopuri publicitare sau comerciale;
demonstraţii cu produse; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; furnizarea unei pieţe
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii; distribuirea materialelor
publicitare şi a materialelor promoţionale;
distribuirea de eşantioane; servicii ale
agenţiilor de import-export; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; gestiunea stocurilor;
marketing.
37 Servicii de instalare, reparaţii şi întreţinere
de unelte, scule de mână, utilaje, maşini,
maşini-unelte, echipamente, instrumente,
aparate; închirieri de compresoare; instalare,
reparare şi întreţinere de compresoare;
instalare, reparare şi întreţinere de aparate,
sisteme, unelte, maşini şi echipamente
necesare în gestionarea fluxurilor de aer;
instalare, reparare şi întreţinere de aparate,
instalaţii, sisteme, unelte, maşini şi
echipamente necesare pentru aspirarea
reziduurilor şi adaosurilor de prelucrare;
servicii de instalare, reparare şi întreţinere de
aparate, dispozitive şi instalaţii de generare a
aerului comprimat sau ventilat, de distribuţie,
de tratare şi de folosire a aerului comprimat
sau ventilat; servicii de instalarea, întreţinerea
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şi repararea maşinilor utilizate pentru
generarea de aer comprimat sau ventilat, de
distribuţie, tratare şi folosire a aerului
comprimat sau ventilat; servicii de curăţarea
compresoarelor şi a instalaţiilor de aer
comprimat; închiriere de maşini cu aer
comprimat; servicii de reparare de maşini cu
aer comprimat; închiriere de instalaţii şi
dispozitive pentru producerea, stocarea,
eliberarea şi/sau tratarea aerului comprimat.
40 Producerea energiei şi a aerului comprimat;
purificarea aerului; tratarea aerului; închiriere
de echipamente pentru purificarea apei şi a
aerului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00665
(151) 03/02/2017
(732) S.C. DAMASEM S.R.L., Str. Prof.

Mihai Costachescu nr. 3, parter,
judeţul Iaşi, 700495, IAŞI ROMANIA

(540)

UTOPIA

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor mai ales din clasa 3 din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin

intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; operaţiuni de
import-export prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing; consultanţă
profesională despre afaceri în special pentru
concepte de franciză; asistenţă privind
comercializarea produselor şi serviciilor, în
cadrul unui contract de franciză.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant,
cafenea, pizzerie, bar, chioşc, fast-food,
snack-bar; servicii de catering; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00656
(151) 03/02/2017
(732) KHAIRAT ALMANAFIE, Str.

Alwaziriyan nr. 1, , BAGHDAD
IRAQ 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

GLORIA

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00657
(151) 03/02/2017
(732) KHAIRAT ALMANAFIE, Str.

Alwaziriyan nr. 1, , BAGHDAD
IRAQ 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

NEW BLACK

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00646
(151) 03/02/2017
(732) BUJOR DĂNUŢ PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ, Str. Arh.
Ionescu Grigore, nr. 63, bl. T73, sc. 2,
et. 4, ap. 40, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Danut Bujor MODELARE CU BAMBUS

(591) Culori revendicate:galben, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

250501; 260106; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00658
(151) 03/02/2017
(732) S.C. SKUT ALARMA SECURITY

S.R.L., Comuna Glina, Str. Uzinei nr.
7A, Judeţul Ilfov, , SAT CATELU
ROMANIA 

(540)

SKUT

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; servicii de montare
sisteme de alarmă auto şi pentru imobile;
servicii de montare sisteme electrice
antiincendiu; servicii de montare de sisteme
electronice de control acces şi supraveghere
video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat; servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00647
(151) 03/02/2017
(732) LĂMUREAN MIRCEA-DANIEL,

Str. Oituz, nr. 29, Jud. Alba, , ALBA
IULIA ROMANIA 

(540)

C Centrul Medical CLINIMED servicii
medicale de incredere

(591) Culori revendicate:verde închis, negru
  
(531) Clasificare Viena:241313; 270501;

270521; 290112;  

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

44 Servicii medicale, consultanţă în domeniul
medical.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00648
(151) 03/02/2017
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 8, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

etalon

  
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;

270501; 270511;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; îngrăşăminte pentru pământ;
compoziţii extinctoare; preparate pentru
călirea şi sudura metalelor; apă acidulată
pentru reîncărcarea acumulatoarelor; carbon
activ; aditivi chimici pentru carburant de
mo t o r ;  a d i t i v i ,  c h i m i c i ,  p e n t r u
insecticide/aditivi chimici pentru insecticide;
aditivi, chimici, pentru fungicide/aditivi
chimici pentru fungicide; adezivi pentru uz
industrial; clei pentru afise; adezivi pentru
tapete de hârtie; adezivi pentru plăci de
faianţă; aglutinanţi pentru beton; produse
chimice pentru agricultură; hârtie pentru
albume foto (produs chimic); alcool de uz

industrial; carbune de lemn animal; preparate
pe bază de cărbune animal; cărbune animal;
preparate antifierbere pentru agenţii de răcire
ai motoarelor; soluţii antispumante pentru
acumulatori; agenţi anticrustă; antidetonanţi
pentru motoare cu ardere internă; produse
chimice contra mătuirii geamurilor; antigeluri;
chit pentru caroserii; lichide auxiliare pentru
abrazivi; lichide de frână; negru de fum de uz
industrial; adezivi pentru încălţăminte; adezivi
pentru repararea obiectelor sparte; produse
pentru conservarea cimentului, cu excepţia
vopselelor şi uleiurilor; glazuri pentru
ceramica; materiale ceramice sub formă de
particule folosite ca filtre; compoziţii
ceramice de sinterizat; produse pentru
afumarea cărnii; mucegai (produse chimice
pentru protecţie contra mucegaiului); produse
chimice pentru combaterea mălurii; substanţe
chimice pentru intarirea hârtiei; substanţe
chimice pentru întărirea cauciucului; aditivi
chimici pentru uleiuri; produse chimice pentru
silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor;
produse chimice pentru prepararea vopselelor;
produse chimice pentru curăţat coşuri de fum;
aditivi chimici pentru carburanţi; compost
(îngrăşământ); produse pentru conservarea
betonului, cu excepţia vopselelor şi uleiurilor;
produse chimice pentru aerarea betonului;
produse chimice folosite la prevenirea
condensării; agenţi de răcire pentru motoare
de vehicule; produse corozive; decoloranţi de
uz industrial; defolianţi; deshidratanţi de uz
industrial; aditivi dispersanţi pentru benzine;
apă distilată; zăpadă carbonică (gheaţă
uscată); disprosiu; pământ pentru culturi;
emolienţi industriali; emulgatori; produse
chimice pentru colorarea emailurilor; produse
chimice pentru decalaminarea motoarelor;
răş ini  epoxidice în stare brută ;
îngrăşământ/gunoi de grajd pentru agricultură;
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preparate fertilizante; materiale filtrante
(materiale plastice în stare brută); materiale
filtrante (produse chimice); materiale filtrante
(substanţe minerale); materiale filtrante
(substanţe vegetale); preparate ignifuge;
fertilizanţi de făină de peşte; floculanţi;
produse pentru conservarea florilor; fluide
pentru circuite hidraulice, pentru geamuri;
ceară pentru altoit; clei pentru altoirea
arborilor; grafit de uz industrial; lianţi
(adezivi), cu excepţia celor pentru papetărie
sau menaj; apă oxigenată; hipoclorit de sodiu;
hiposulfiţi; agenţi de decapare a metalelor;
îngrăşăminte azotate; pastă de hârtie; ghivece
de turbă pentru horticultură; turbă
(îngrăşământ); fosfaţi (îngrăşăminte);
preparate pentru reglarea creşterii plantelor;
plastifianţi; materiale plastice neprelucrate;
substanţe de îndepărtare a lustrului; lichid
pentru servodirecţie; produse pentru
conservarea ţiglelor cu excepţia vopselelor şi
uleiurilor; produse chimice pentru curaţarea
radiatoarelor; agenţi refrigeranţi; sare gemă;
săruri pentru uz industrial; săruri
(îngrăşăminte); preparate pentru ameliorarea
solului; preparate chimice pentru sudură; flux
pentru sudură; gaze solidificate de uz
industrial; solvenţi pentru lacuri; produse
chimice pentru împiedicarea formării petelor
pe ţsături; mastic pentru umplere cavităţilor
arborilor (arboricultura); produse chimice
pentru protecţia contra bolilor vitei de vie;
alcool derivat din vin; soluţii pentru
îndepărtarea tapetului; compoziţii chimice
utilizate pentru tratarea apei; produse pentru
dedurizarea apei; uleiuri şi grăsimi industriale;
răşini sintetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00659
(151) 03/02/2017
(732) KHAIRAT ALMANAFIE, Str.

Alwaziriyan nr. 1, , BAGHDAD
IRAQ 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

X1

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00649
(151) 03/02/2017
(732) S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL

S.A., Str. Beclean nr. 314, judeţul
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

LEDNEX The Lighting Solution

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru
(pantone 534C), verde (pantone
376C), negru, panton 7626C

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

270501; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Modulatoare de iluminare; regulatoare de
iluminare; regulatoare pentru iluminarea
scenică.
11 Seturi de iluminare decorative; dispozitive
de iluminare computerizate; lămpi pentru
iluminarea vehiculelor; aparate pentru
iluminarea scenei; filtre pentru iluminarea
scenei; dispozitivele de iluminare pentru
autovehicule; filtre pentru aparate de
iluminare; cabluri suspendate (accesorii
pentru iluminare); instalaţii de iluminare
electrice de interior; lămpi electrice pentru
iluminare în interior; instalaţii de iluminare cu
descarcare electrică; lămpi electrice pentru
iluminare în exterior; sisteme electrice de
iluminare suspendate pe şină; instalaţii fixe de
iluminare subacvatică pentru piscine;
dispozitive de iluminare ale vehiculelor şi
reflectoare; aparate combinate cu raze
ultraviolete şi de iluminare; accesorii de
sisteme de iluminare cu fibră optică;
decoraţiuni pentru iluminarea pomului de
Crăciun (instalaţii luminoase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00660
(151) 03/02/2017
(732) KHAIRAT ALMANAFIE, Str.

Alwaziriyan nr. 1, , BAGHDAD
IRAQ 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

M7

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00650
(151) 03/02/2017
(732) O & A 2000 IMPEX S.R.L., Str.

Alexandru Donici nr. 18, sc. 2,
mansardă, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KEBUN

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
came; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată;zahăr, miere, sirop de
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melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00651
(151) 03/02/2017
(732) PFA KOJANOV MARIETA, Str.

Ion Parjolescu nr. 7a, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ralitza

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
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 2017 00652
(151) 03/02/2017
(732) S.C. PAPER LINE S.R.L., Str.

Constructorilor nr. 7, judeţul Covasna,
, SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA

(540)

MÜLLER

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

3 Inălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00653
(151) 03/02/2017
(732) S.C. BIBERLAND VICTORY

S.R.L., Str. Prof. A. Sesan nr. 32, bl.
L4, parter, ap. 3, camera 1, jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

AFTERHILLS
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00654
(151) 03/02/2017
(732) S.C. XAMUS IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Nouă nr. 702, bl. K, sc. 1,
et. 2, ap. 5, jud. Cluj, , BACIU
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

Gustul calitatii XAMUS

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

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020111;

090110; 250119; 260114; 260118;
270513; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00655
(151) 03/02/2017
(732) KHAIRAT ALMANAFIE, Str.

Alwaziriyan nr. 1, , BAGHDAD
IRAQ 

(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU

(540)

BON

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜


