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Cereri Mărci publicate în 11/08/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04925 04/08/2017 Marian Dragoș Pasculescu H.A.I. Human Addict Innovation

2 M 2017 04980 04/08/2017 Alexandru-Ionuț Luchian Alclinic MEDICAL CENTER

3 M 2017 04981 04/08/2017 LUCHIAN ALEXANDRU IONUŢ ScanoDent RADIOLOGIE
DENTARA 3D

4 M 2017 05055 04/08/2017 SC C&M Packing SRL ePallet360

5 M 2017 05096 04/08/2017 SC CONCEPT CALIMED SRL 28 TH

6 M 2017 05097 04/08/2017 CRISTIAN MARIN CUTOC.RO

7 M 2017 05098 04/08/2017 Semmelrock stein+design S.R.L Semmelrock stein+design
ACADEMIA MONTATORILOR

8 M 2017 05099 04/08/2017 FLORIN-CLAUSS DIACONU TITIROBIL

9 M 2017 05100 04/08/2017 ALIN-IULIAN STERIAN FORET NOIRE

10 M 2017 05101 04/08/2017 MARIUS NIŢĂ fru&leg

11 M 2017 05102 04/08/2017 DR FASHION WORKWEAR SRL dr fashion medical fashion with
style

12 M 2017 05103 04/08/2017 DR FASHION WORKWEAR SRL dr f medical fashion with style

13 M 2017 05104 04/08/2017 DR FASHION WORKWEAR SRL dr f

14 M 2017 05105 04/08/2017 INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU MECATRONICĂ
ŞI TEHNICA MĂSURĂRII -
INCDMTM

Brand: Mecatronica pentru
Viitor SMART MECHATRON
CLUSTER MECHATREC

15 M 2017 05106 04/08/2017 MARIAN BESLEAGA ZODIAC

16 M 2017 05109 04/08/2017 DR. THEISS NATURWAREN
GMBH

pharmatheiss cosmetics LIPS
UP

17 M 2017 05110 04/08/2017 OANA LARISA GEORGESCU Larissa Fashion

18 M 2017 05111 04/08/2017 NEOCOM INTERNATIONAL
SRL

kontakt

19 M 2017 05112 04/08/2017 S.C. M.P. BANEASA-PASTE
S.A.

Antonio di Vaio

20 M 2017 05113 04/08/2017 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA

Free to Net

21 M 2017 05114 04/08/2017 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA

Free Business

22 M 2017 05115 04/08/2017 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA

Free to Business
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2017 05116 04/08/2017 TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA
Freedom

24 M 2017 05117 04/08/2017 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA

Business Freedom

25 M 2017 05118 04/08/2017 Gheorghe Golban TAKIN

26 M 2017 05119 04/08/2017 SC C HOUSE MANAGEMENT
EAST SRL

Burger House BH THE MOST
DELICIOUS HOME-MADE
BURGER

27 M 2017 05120 04/08/2017 HUMANIS INTERIM SRL Le toast francais CROQUE -
1925 -

28 M 2017 05121 04/08/2017 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
GYM BOX IAŞI

GYM BOX

29 M 2017 05122 05/08/2017 Dorina Herczeg Minte și suflet

30 M 2017 05123 07/08/2017 SC APICOLA PASTORAL -
GEORGESCU SRL

REGINA CARPATINA
BIOELIXIR

31 M 2017 05124 07/08/2017 ADRIAN-DUMITRU IVĂNESCU NEURO n

32 M 2017 05125 07/08/2017 MEDART INTERNATIONAL
CLINIC SRL

SPINE AND ORTHOPEDIC
INTERNATIONAL INSTITUTE

33 M 2017 05126 07/08/2017 UNIVERSITATEA DE VEST "
VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

ANNALS OF THE ROMANIAN
SOCIETY FOR CELL BIOLOGY

34 M 2017 05127 07/08/2017 SC NEW FIT WAY SRL NEW FIT WAY

35 M 2017 05128 07/08/2017 ANDREI DUMITRIU Andrew Dum

36 M 2017 05129 07/08/2017 RADU-CĂTĂLIN CÎRLAN BLUES CONFUSION

37 M 2017 05130 07/08/2017 MAHMOUD MOUSA AMY DELUXE

38 M 2017 05131 07/08/2017 MAHMOUD MOUSA COCO

39 M 2017 05132 07/08/2017 DAN CHEIA bizoo

40 M 2017 05133 07/08/2017 British American Tobacco
(Brands) Limited

JOHN PLAYER GOLD LEAF

41 M 2017 05134 07/08/2017 MONTEFARMACO OTC S.P.A. IRIDINA REVIGORANT

42 M 2017 05135 07/08/2017 MONTEFARMACO OTC S.P.A. IRIDINA UMECTANT

43 M 2017 05136 07/08/2017 SC RESPONSABILITATE
SOCIALA SRL

AMBASADA SUSTENABILITĂŢII
ÎN ROMÂNIA SUSTAINABILITY
EMBASSY IN ROMANIA

44 M 2017 05137 07/08/2017 SC RESONANCE
DISTRIBUTION SRL

WATT

45 M 2017 05138 07/08/2017 Gheorghiev Slavi BENALGEZIC SLAVIA PHARM
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2017 05139 07/08/2017 SECCO CENTER SRL SECCO CENTER

47 M 2017 05140 07/08/2017 POSITIVE HUB SRL ediţiadedimineaţă România
ajunge departe

48 M 2017 05141 07/08/2017 PROXIMUS SECURITY FORCE
SRL

PROXIMUS SECURITY FORCE

49 M 2017 05142 07/08/2017 MARIUS ADRIAN PEICU Farmica

50 M 2017 05143 08/08/2017 FERROLI ROMANIA SRL BIOPELLET TECH

51 M 2017 05145 08/08/2017 VASILE CATALIN LEAHU PURA ANGEL

52 M 2017 05146 08/08/2017 VASILE CATALIN LEAHU PURA DIVINO

53 M 2017 05147 08/08/2017 SC ECCO GROUP
DEVELOPMENT SRL

24pay

54 M 2017 05148 08/08/2017 GUNAYDIN GEORGIANA
RALUCA

RAUMSPRAY

55 M 2017 05149 08/08/2017 SC CBAR ALPIN SRL We sell only to nice people !

56 M 2017 05150 08/08/2017 ATLANTIDA GRAMA SRL Hotel Zodiac

57 M 2017 05151 08/08/2017 CAMELIA-MANUELA SOCEANU fy Editura For You

58 M 2017 05152 08/08/2017 SC KAROLY COMSERV SRL Karoly Ice Kurtos

59 M 2017 05154 08/08/2017 AGRO GOLDEN MILLER SRL CUPTORUL CU LEMNE
BRUTARIE PATISERIE

60 M 2017 05155 08/08/2017 NOVARTIS AG COLEAN

61 M 2017 05156 08/08/2017 NOVARTIS AG DERALINTO

62 M 2017 05157 08/08/2017 DAY RESIDENCE SRL DAY RESIDENCE #altă viaţă!

63 M 2017 05158 08/08/2017 SC SINEVIZYON TV
PRODUCTION SRL

SPUNE DA

64 M 2017 05159 08/08/2017 SC SINEVIZYON TV
PRODUCTION SRL

LOVE CAFE

65 M 2017 05161 08/08/2017 BODU SEBASTIAN VALENTIN REVISTA SOCIETĂŢILOR ŞI A
DREPTULUI COMERCIAL

66 M 2017 05162 08/08/2017 SC PRODALCOM SA ICE DELUXE

67 M 2017 05163 08/08/2017 MINUS 22 PREMIUM FOOD VIVELIS

68 M 2017 05164 08/08/2017 WIZARIS SRL WIZARIS

69 M 2017 05165 08/08/2017 JULIO DIEGUEZ PAPI KiPranJ

70 M 2017 05166 08/08/2017 SC Gaminvest SRL Gaminvest

71 M 2017 05167 08/08/2017 Marius-Ion Șișială Dama de Treflă
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
72 M 2017 05168 08/08/2017 SUBLIME EVENTS sublime

73 M 2017 05169 08/08/2017 APOLLO BEAUTY SALON
S.R.L.

APOLLO BEAUTY SALON
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(210) M 2017 04925
(151) 04/08/2017
(732) Marian Dragoș Pasculescu,

STR. AUREL BAESU, NR. 36,
SECTOR 1., BUCUREȘTI,
013395, ROMANIA

(540)
H.A.I. Human

Addict Innovation
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor, suporturi de
înregistrare,magnetică, discuri acustice,
software de calculator(programe).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04980
(151) 04/08/2017
(732) Alexandru-Ionuț Luchian, STR.

CALEA BUCOVINEI, NR. 4B,
JUDEȚUL SUCEAVA, RĂDĂUȚI,
ROMANIA

(740) INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, STR. CALEA
RAHOVEI, NR. 217, BL. 12, SC. 2,
AP. 60, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Alclinic MEDICAL CENTER
(591) Culori revendicate:turcoaz

(pantone 7472C), gri (pantone
424C)

(531) Clasificare Viena: 26.04.03;
27.05.01; 27.05.14; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, organizare
și desfașurare conferințe, simpozioane,
cursuri, divertisment, activităţi sportive şi
culturale.
44. Servicii oferite de clinici şi centre
dentare, inclusiv servicii de asistenţă
stomatologică, cu activităţi specifice, cum
sunt: tehnică dentară, radiografii şi
tomografii dentare, evaluare medicală
şi analize specifice domeniului, servicii
prestate de tehnicieni de radiologie
şi tomografie, servicii medicale, servicii
veterinare, servicii de igienă şi frumusete
pentru oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04981
(151) 04/08/2017
(732) LUCHIAN ALEXANDRU IONUŢ,

CALEA BUCOVINEI NR. 4B,
JUDEŢUL SUCEAVA, RĂDĂUŢI,
ROMANIA

(740) INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, STR. CALEA
RAHOVEI, NR. 217, BL. 12, SC. 2,
AP. 60, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ScanoDent RADIOLOGIE
DENTARA 3D

(591) Culori revendicate:turcoaz
(pantone 3115C), gri(pantone
424C), gradient(pantone
3115C-306C)

(531) Clasificare Viena: 02.09.10;
26.04.14; 27.05.01; 29.01.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii oferite de clinici și centre
dentare, inclusiv servicii de asistență
stomatologică, cu activități specifice, cum
sunt: tehnică dentară, radiografii și
tomografii dentare, evaluare medicală
și analize specifice domeniului, servicii
prestate de tehnicieni de radiologie și
tomografie, servicii medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05055
(151) 04/08/2017
(732) SC C&M Packing SRL, STR.

ARTIȘTILOR NR. 6, BL. 2, SC.
D, ET. 4, AP. 10, TIMIȘOARA,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI
NR. 5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300030,
ROMANIA

(540)

ePallet360
(591) Culori revendicate:maro (pantone

7559C), portocaliu (pantone
1365C)

(531) Clasificare Viena: 26.04.17;
27.05.15; 29.01.12

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişi, pensule, material didactic
sau pentru învățământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de
tipar.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05096
(151) 04/08/2017
(732) SC CONCEPT CALIMED SRL,

STR. FLOAREA ROŞIE NR. 7,
CAM. 1, BL. 51, SC. 4, ET. 2, AP.
131, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

28 TH
(591) Culori revendicate:turcoaz 7467C,

galben 116C, gri 9C

(531) Clasificare Viena: 26.01.19;
27.07.02; 27.07.11; 29.01.13

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

43. Restaurante, cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05097
(151) 04/08/2017
(732) CRISTIAN MARIN , STR.

NITA NICOLAE NR. 16, JUD.
CĂLĂRAŞI, COM. BORCEA,
ROMANIA

(540)
CUTOC.RO

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05098
(151) 04/08/2017
(732) Semmelrock stein+design S.R.L,

ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI
NR. 42-44, CLĂDIREA A, ET.
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Semmelrock stein+design
ACADEMIA MONTATORILOR

(591) Culori revendicate:verde, alb

(531) Clasificare Viena: 26.01.05;
26.01.16; 26.01.21; 29.01.12

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

19. Materiale de construcţii nemetalice.
37. Construcţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05099
(151) 04/08/2017
(732) FLORIN-CLAUSS DIACONU,

ALE. DOBRINA NR. 5, BL. D12,
SC. 1, ET. 7, AP 41, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

TITIROBIL
(591) Culori revendicate:alb, roșu,

albastru, gri, galben, negru

(531) Clasificare Viena: 21.01.25;
21.03.25; 27.05.01; 29.01.15

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun,
toate bunurile incluse în lista alfabetică din
clasificarea NISA a acestei clase.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05100
(151) 04/08/2017
(732) ALIN-IULIAN STERIAN, STR.

SFÂNTUL SPIRIDON NR. 53, BL.
A, SC. 1, ET. 2, AP. 10, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, ROMANIA

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

(540)

FORET NOIRE
(531) Clasificare Viena: 27.05.06;

27.05.12; 27.05.13; 27.05.25

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiintific, 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
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produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
15. Instrumente muzicale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, 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).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05101
(151) 04/08/2017
(732) MARIUS NIŢĂ, STR. FĂINARI

NR. 22, BL. 55, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

fru&leg
(591) Culori revendicate:galben, roşu,

verde, mov, portocaliu

(531) Clasificare Viena: 05.07.08;
05.07.10; 05.07.24; 05.09.17;
05.09.24; 29.01.15

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05102
(151) 04/08/2017
(732) DR FASHION WORKWEAR SRL,

STR. VIRGIL MADGEARU NR. 28,
SC. A, ET. 3, AP. 21, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

dr fashion medical
fashion with style

(591) Culori revendicate:negru, auriu,
roşu

(531) Clasificare Viena: 14.07.20;
27.05.02; 27.05.08; 24.13.14;
29.01.13

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

24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05103
(151) 04/08/2017
(732) DR FASHION WORKWEAR SRL,

STR. VIRGIL MADGEARU NR. 28,
SC. A, ET. 3, AP. 21, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

dr f medical fashion with style
(591) Culori revendicate:negru, auriu,

roşu

(531) Clasificare Viena: 14.07.20;
24.13.14; 27.05.08; 29.01.13

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

24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05104
(151) 04/08/2017
(732) DR FASHION WORKWEAR SRL,

STR. VIRGIL MADGEARU NR. 28,
SC. A, ET. 3, AP. 21, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

dr f
(591) Culori revendicate:negru, auriu,

roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.08; 14.07.20; 24.13.14

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

24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05105
(151) 04/08/2017
(732) INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU MECATRONICĂ
ŞI TEHNICA MĂSURĂRII -
INCDMTM, ŞOS. PANTELIMON
NR. 6-8, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021631, ROMANIA

(540)

Brand: Mecatronica pentru
Viitor SMART MECHATRON

CLUSTER MECHATREC
(591) Culori revendicate:albastru,

portocaliu, roşu, mov, galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.02; 27.05.12; 01.13.15;
02.01.01; 02.01.23

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre),
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual),
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate
de ras.
9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
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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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni şi pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05106
(151) 04/08/2017
(732) MARIAN BESLEAGA, BDUL.

PIPERA NR.52, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU
COPOSU NR. 7, BL. 104, SC.
2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030602

(540)
ZODIAC

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

3. Odorizant pentru aerul din automobile si
locuinţe (parfumuri).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05109
(151) 04/08/2017
(732) DR. THEISS NATURWAREN

GMBH, MICHELINSTR. 10,
66424 , HOMBURG, GERMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

pharmatheiss
cosmetics LIPS UP

(591) Culori revendicate:gri

(531) Clasificare Viena: 29.01.06;
27.05.15; 26.11.02; 26.11.13
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
incluzând preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea şi curăţarea pielii
şi preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea părului, gene false, loţiuni pentru
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor.
5. Produse farmaceutice şi veterinare,
medicamente pentru uz uman,
medicamente pentru uz veterinar, produse
igienice pentru medicină, alimente şi
substanţe dietetice de uz medical,
suplimente nutritive, preparate pe baza
de vitamine, incluzând capsule pentru
frumuseţe (de uz medical).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05110
(151) 04/08/2017
(732) OANA LARISA GEORGESCU,

STR. COLENTINA NR. 15, BL.
R25, SC. A, AP. 37, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Larissa Fashion

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05111
(151) 04/08/2017
(732) NEOCOM INTERNATIONAL SRL,

STR. AUREL VLAICU NR. 54-6,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400581, ROMANIA

(540)

kontakt
(531) Clasificare Viena: 27.05.02;

27.05.24

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
și silviculturii, rășini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută,
îngrășăminte pentru pământ, compoziții
extinctoare, preparate pentru călirea
și sudura metalelor, produse chimice
destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi
(materiale de lipit) destinați/te industriei.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen și pentru artiști, pensule, material
didactic și de instruire (cu excepţia
aparatelor), foi, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05112
(151) 04/08/2017
(732) S.C. M.P. BANEASA-PASTE

S.A., STR. RASARITULUI NR.
47B, CORP C1, ETAJ PARTIAL,
JUDETUL ILFOV, BUFTEA,
ROMANIA

(740) SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653, ROMANIA

(540)

Antonio di Vaio
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru deschis, albastru închis,
verde, alb, negru, mov închis,
vişiniu, bej

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
05.07.02; 27.05.01; 29.01.15

(511) Produse si/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 publicitate (tipărituri).

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 protecţia pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
paste făinoase alimentare, paste făinoase
umplute, paste făinoase gata preparate,
alimente din paste făinoase uscate,
produse alimentare extrudate preparate
din porumb, produse alimentare fabricate
din orez, produse alimentare extrudate
preparate din grâu, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, aluat, aluat
îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi amestecuri
din acestea, produse din aluat gata de copt,
cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05113
(151) 04/08/2017
(732) TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA, PIAŢA
PRESEI LIBERE, NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY GATE, TURNUL
DE NORD, ET. 7-18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Free to Net

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

38. Telecomunicaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05114
(151) 04/08/2017
(732) TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA, PIAŢA
PRESEI LIBERE, NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY GATE, TURNUL
DE NORD, ET. 7-18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Free Business

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

38. Telecomunicaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05115
(151) 04/08/2017
(732) TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA, PIAŢA
PRESEI LIBERE, NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY GATE, TURNUL
DE NORD, ET. 7-18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Free to Business

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

38. Telecomunicaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05116
(151) 04/08/2017
(732) TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA, PIAŢA
PRESEI LIBERE, NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY GATE, TURNUL
DE NORD, ET. 7-18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Freedom

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

38. Telecomunicaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05117
(151) 04/08/2017
(732) TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA, PIAŢA
PRESEI LIBERE, NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY GATE, TURNUL
DE NORD, ET. 7-18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Business Freedom

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

38. Telecomunicaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05118
(151) 04/08/2017
(732) Gheorghe Golban, STR.

HINCESTI, NR. 20, AP.
45, MD-2021, CHIȘINĂU,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) S.C. ROYAL PARTNERS API
S.R.L., STR. PORTULUI NR.23,
PARCUL DE SOFT, CAMERA 307,
GALAŢI, ROMANIA

(540)
TAKIN

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

34. Tutun, articole pentru fumători,
chibrituri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05119
(151) 04/08/2017
(732) SC C HOUSE MANAGEMENT

EAST SRL, STR. DOMNEASCĂ
NR. 29, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
800008, ROMANIA

(540)

Burger House BH THE
MOST DELICIOUS

HOME-MADE BURGER
(591) Culori revendicate:maro

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

43. Servicii oferite de restaurante.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05120
(151) 04/08/2017
(732) HUMANIS INTERIM SRL, STR.

SIBIU NR. 6, BL. E23, SC.
A, ET. 9, AP. 47, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Le toast francais
CROQUE - 1925 -

(531) Clasificare Viena: 27.05.24;
27.07.11; 27.07.24

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentaţie publică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05121
(151) 04/08/2017
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

GYM BOX IAŞI, STR. SPINTI NR.
4, JUD. IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(540)

GYM BOX
(531) Clasificare Viena: 02.01.01;

02.01.23; 27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
articole de gimnastică şi sport, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun,
aparate pentru jocuri video.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05122
(151) 05/08/2017
(732) Dorina Herczeg, ȘOS. BERCENI,

NR. 96, MONACO TOWERS
A0306, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Minte și suflet

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

44. Servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, furnizare de
informații referitoare la psihologie, servicii
de psihologie oferite individual sau
grupurilor, servicii de logopedie, servicii
de terapie a vocii și de logopedie,
psihoterapie, psihoterapie holistică, servicii
de psihoterapie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05123
(151) 07/08/2017
(732) SC APICOLA PASTORAL

- GEORGESCU SRL, ŞOS.
GIURGIULUI NR. 290E, JUDEŢUL
ILFOV, JILAVA, ROMANIA

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

(540)
REGINA CARPATINA

BIOELIXIR
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice pe bază de produse
apicole.
5. Lăptişor de matcă (de uz medical),
produse dietetice şi suplimente alimentare
conţinând produse apicole şi/sau miere
şi/sau plante, extracte din propolis (de
uz medical), produse farmaceutice şi
veterinare pe bază de produse apicole.
30. Miere şi produse din miere, propolis,
lăptişor de matcă, nu de uz medical,
preparate pentru consumul uman, dulciuri
cu produse apicole în compoziţie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05124
(151) 07/08/2017
(732) ADRIAN-DUMITRU IVĂNESCU,

BLD. PANDURILOR NR. 119,
AP. 14, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, ROMANIA

(540)

NEURO n
(531) Clasificare Viena: 27.05.10;

27.05.15

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

35. Publicitate cu teme specifice medicale.
41. Educaţie, instruire, activităţi culturale,
organizarea de simpozioane, colocvii,
conferinţe cu teme medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05125
(151) 07/08/2017
(732) MEDART INTERNATIONAL

CLINIC SRL, STR. MIHAIL
SEBASTIAN NR. 138-140,
CAMERA 1, ET. 10, AP. 94,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SPINE AND ORTHOPEDIC
INTERNATIONAL INSTITUTE

(591) Culori revendicate:negru, auriu,
arămiu, albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
01.05.07; 27.05.01; 02.09.14;
02.01.08; 02.01.23; 02.03.16;
02.03.23

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05126
(151) 07/08/2017
(732) UNIVERSITATEA DE VEST "

VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD ,
BD. REVOLUŢIEI NR.94-96, JUD.
ARAD, 310025 , ARAD, RO.AR,
ROMANIA

(540)

ANNALS OF THE ROMANIAN
SOCIETY FOR CELL BIOLOGY
(591) Culori revendicate:negru, galben,

albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.04;
27.05.11; 27.05.15; 26.04.09;
26.04.18

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
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(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05127
(151) 07/08/2017
(732) SC NEW FIT WAY SRL, STR.

PETRE ISPIRESCU NR.
86, DEMISOL, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NEW FIT WAY
(591) Culori revendicate:galben, verde,

negru

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.15;
29.01.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05128
(151) 07/08/2017
(732) ANDREI DUMITRIU, STR.

BUCIUMULUI BL. 4, SC. B, AP.
2, JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
Andrew Dum

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05129
(151) 07/08/2017
(732) RADU-CĂTĂLIN CÎRLAN ,

STR. DRUMUL LUPTĂTORILOR
ANTIFASCIŞTI NR. 32, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
BLUES CONFUSION

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05130
(151) 07/08/2017
(732) MAHMOUD MOUSA, ȘOS.

COLENTINA NR. 453, ET. 4,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AMY DELUXE

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

34. Tutun, articole pentru fumători,
chibrituri.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05131
(151) 07/08/2017
(732) MAHMOUD MOUSA, ȘOS.

COLENTINA NR. 453, ET. 4,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
COCO

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

34. Tutun, articole pentru fumători,
chibrituri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05132
(151) 07/08/2017
(732) DAN CHEIA, STR.

DISPENSARULUI NR. 8,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)

bizoo
(531) Clasificare Viena: 27.05.02;

01.05.23; 01.05.02; 03.11.11;
03.11.24

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

38. Telecomunicaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05133
(151) 07/08/2017
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, *, MAREA
BRITANIE

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

(540)

JOHN PLAYER GOLD LEAF
(591) Culori revendicate:maro închis,

maro deschis, auriu, alb, roșu,
albastru deschis, albastru închis,
negru

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.12; 25.01.19; 26.01.14;
29.01.14

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau
prelucrat, produse din tutun, înlocuitori de
tutun (nu pentru uz medical), țigări de foi,
trabucuri, brichete, chibrituri, articole pentru
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fumători, hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi
pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, aparate de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigareteior, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru
țigări/țigarete electronice, produse din tutun
cu scopul a fi încălzite.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05134
(151) 07/08/2017
(732) MONTEFARMACO OTC

S.P.A., VIA IV NOVEMBRE, 92,
BOLLATE, I-20021, ITALIA

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

(540)
IRIDINA REVIGORANT

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

3. Machiaj pentru ochi (cosmetice),
comprese pentru ochi de uz cosmetic,
soluţii de curaţare a lentilelor ochelarilor.
5. Preparate oftalmologice de uz medical,
inclusiv sub forma de geluri şi spray-uri,
substanţe pentru spălarea ochilor, picături
de ochi, lacrimi artificiale, suplimente
dietetice pentru vedere şi pentru sănătatea
ochiilor, dezinfectanţi pentru lentile de
contact.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05135
(151) 07/08/2017
(732) MONTEFARMACO OTC

S.P.A., VIA IV NOVEMBRE, 92,
BOLLATE, I-20021, ITALIA

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

(540)
IRIDINA UMECTANT

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

3. Machiaj pentru ochi (cosmetice),
comprese pentru ochi de uz cosmetic,
soluţii de curăţare a lentilelor ochelarilor.
5. Preparate oftalmologice de uz medical,
inclusiv sub forma de geluri şi spray-uri,
substanţe pentru spălarea ochilor, picături
de ochi, lacrimi artificiale, suplimente
dietetice pentru vedere şi pentru sănătatea
ochiilor, dezinfectanţi pentru lentile de
contact.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05136
(151) 07/08/2017
(732) SC RESPONSABILITATE

SOCIALA SRL, STR. CORBENI
NR. 1-3, ET. 1, AP. 3, BIROURILE
1 ŞI 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AMBASADA
SUSTENABILITĂŢII ÎN

ROMÂNIA SUSTAINABILITY
EMBASSY IN ROMANIA

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben, rosu.

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 17.01.19; 07.05.08;
07.05.25

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

35. Servicii în domeniul inteligenţei
afacerilor ( business intelligence),
administrarea afacerilor pentru restaurante.
41. Organizare de cursuri, organizare
de cursuri de instruire, organizare de
cursuri de formare, furnizarea de cursuri
educaţionale, cursuri tipărite, cursuri de
formare, cursuri prin corespondenţă.
43. Baruri, restaurante, restaurante de
delicatese.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05137
(151) 07/08/2017
(732) SC RESONANCE DISTRIBUTION

SRL, STR. RAMPEI NR. 9A, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700443, ROMANIA

(540)

WATT
(591) Culori revendicate:portocaliu

(531) Clasificare Viena: 27.05.02;
29.01.01

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

6. Bride pentru cabluri din metal.
9. Relee electrice, siguranțe electrice,
convertizoare electrice, indicatoare de
ieșire iluminate, cabluri coaxiale, cabluri
telefonice, cabluri electronice, cabluri
Ethernet, cabluri electrice, cabluri audio,
cabluri prelungitoare, cabluri pentru
calculatoare, cabluri de telecomunicații,
cabluri adaptoare (electrice), cabluri
electrice izolate, cabluri telefonice electrice,
cabluri de curent, cabluri metalice
(electrice), tablouri de distribuție, tablouri de
distribuție (electricitate), distribuție (tablouri
de -) (electricitate), tablouri electrice de
distribuție, tablouri de control electrice,
tablouri de comandă (electricitate), tablouri
electrice de comandă, tablouri de distribuție
(electrice), tablouri de contacte electrice,
aparataje de conexiuni (electrice),
aparate de comandă electrică, aparate de
comandă pentru iluminat, aparate electrice
de comandă a proceselor technice,
contactoare, contactoare electrice.
11. Iluminat stradal (corpuri de iluminat),
corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv, stâlpi de iluminat, accesorii de
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iluminat, elemente de iluminat, lanterne
de iluminat, lămpi de iluminat, șine
pentru iluminat (aparate de iluminat),
iluminat de siguranță (corpuri de iluminat),
corpuri de iluminat, proiectoare de
iluminat, instalații de iluminat, becuri
de iluminat, aparate de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru
iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat scenic, lămpi
pentru iluminat festiv, plafoniere (corpuri
de iluminat), instalații pentru iluminat
stradal, aparate de iluminat fluorescente,
tuburi de iluminat fluorescente, corpuri
de iluminat incandescent, instalații de
iluminat electrice, accesorii electrice de
iluminat, cabluri luminoase pentru iluminat,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat arhitectural, butoane de comandă
iluminate, accesorii pentru iluminatul
electric, spoturi pentru iluminatul casnic,
corpuri suspendate de iluminat fluorescent,
corpuri de iluminat pentru exterior.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05138
(151) 07/08/2017
(732) Gheorghiev Slavi, CALEA

CĂLĂRAȘI, NR. 172, BL. 57,
ET. 3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL
, STR. TACHE IONESCU NR.
5, ET. 3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
BENALGEZIC SLAVIA PHARM
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
5. Analgezice, balsam analgezic,
analgezice antipiretice, analgezice
opioide, plasturi analgezici antiinflamatori,
preparate farmaceutice analgezice
efervescente, analgezice cu aplicare

topică, alcaloizi utilizați ca analgezici,
analgezice de uz medical, analgezice
de uz farmaceutic, creme analgezice
de uz topic, analgezice administrate pe
cale orală, ibuprofen destinat utilizării ca
analgezic oral, preparate şi substanţe
farmaceutice cu proprietăti analgezice,
balsamuri analgezice medicamentoase,
pentru mai multe scopuri, preparate
dermatologice, substanţe farmaceutice
dermatologice, produse dermatologice
farmaceutice, creme de uz dermatologic,
geluri de uz dermatologic, preparate
farmaceutice de uz dermatologic, unguente
medicinale pentru tratarea afecțiunilor
dermatologice, creme farmaceutice, creme
medicinale, creme pentru ameliorarea
durerii, creme de corp (medicinale), creme
de picioare (medicinale), creme pentru
picioare (medicamentoase), loţiuni de
uz farmaceutic, loţiuni medicamentoase,
preparate pentru calmarea durerii,
calmante, geluri antiinflamatoare, geluri
medicamentoase de corp, geluri de corp de
uz farmaceutic, geluri topice de uz medical
şi terapeutice, unguente medicinale,
unguente antiinflamatoare, unguente de
uz farmaceutic, unguente medicinale
pentru aplicarea pe piele, balsamuri
medicinale, balsamuri medicinale pentru
picioare, balsamuri de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, preparate
antiinflamatorii, suplimente alimentare şi
preparate dietetice, preparate şi articole
sanitare.
35. Servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de relații cu
publicul, comerț şi servicii de informare
a consumatorilor, anume servicii de
comerț cu amanuntul şi cu ridicata în
ceea ce privește produse farmaceutice,
medicinale, dermatologice şi cosmetice,
creme analgezice, calmante, servicii de
vânzare cu amănuntul online, publicitate şi
marketing, marketing de produse, campanii
de marketing, servicii de marketing,
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marketing pe internet, asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative,
servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, toate aceste servicii în
legatură cu produsele din clasa 5.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05139
(151) 07/08/2017
(732) SECCO CENTER SRL, ALEEA

CAPIDAVA NR. 54A, PARTER, 2,
3, CAMERA 1, AP. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SECCO CENTER
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 18.01.07;
18.01.23; 27.05.01; 29.01.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05140
(151) 07/08/2017
(732) POSITIVE HUB SRL, STR.

CERCELUŞ NR. 17, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ediţiadedimineaţă
România ajunge departe

(591) Culori revendicate:gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.06

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii de
analiză şi cercetare industrială, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05141
(151) 07/08/2017
(732) PROXIMUS SECURITY FORCE

SRL, BD. INDEPENDENŢEI
BL. 2A, PARTER, AP. 4, JUD.
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
ROMANIA

(540)
PROXIMUS SECURITY FORCE
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
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servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05142
(151) 07/08/2017
(732) MARIUS ADRIAN PEICU , STR.

ALBOTA NR. 10, BL. 10, AP. 8,
JUD. BRAŞOV, ORAŞ VICTORIA,
505700, ROMANIA

(540)

Farmica
(591) Culori revendicate:verde închis,

verde deschis

(531) Clasificare Viena: 05.03.15;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

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

42. Creare de programe informatice.
44. Servicii pentru agricultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05143
(151) 08/08/2017
(732) FERROLI ROMANIA SRL,

BD. TIMIŞOARA NR. 104E,
BUCUREŞTI, 061334, ROMANIA

(540)
BIOPELLET TECH

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

11. Cazane industriale, cazane electrice,
cazane de încălzire, cazane pentru
încălzire centrală, cazane (boilere) pentru
cuptoare, cazane industriale pentru carne,

cazane pentru încălzirea aerului, cazane
pentru sistemele de încălzire, cazane
pentru instalaţii de încălzit, arzătoare pentru
arderea uleiului în cazane, arzătoare pentru
arderea gazului în cazane, cazane, altele
decât componentele de maşini, cazane
pe gaz (altele decât cele pentru maşini),
cazane pe gaz pentru instalaţii de încălzire
centrală, cazane pe gaz pentru sistemele
de apă caldă menajeră, cazane pe gaz
pentru sistemele de încălzire centrală de uz
domestic.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05145
(151) 08/08/2017
(732) VASILE CATALIN LEAHU ,

ALEEA BRAZILOR NR. 12, JUD.
HUNEDOARA, URICANI, 336100,
ROMANIA

(540)

PURA ANGEL
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

03.03.01; 03.03.24; 04.03.05

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

18. Piele şi imitaţii din piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole
de şelărie, umbrele pentru copii, genţi de
umăr pentru copii.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului,
îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru
copii, pantaloni pentru copii, salopetă



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
04/08/2017-08/08/2017

de copii, pantaloni pentru copii
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, şosete pentru sugari şi
copii mici.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
40. Tratament de materiale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05146
(151) 08/08/2017
(732) VASILE CATALIN LEAHU ,

ALEEA BRAZILOR NR. 12, JUD.
HUNEDOARA, URICANI, 336100,
ROMANIA

(540)

PURA DIVINO
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

03.03.01; 03.03.24; 04.03.09

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

18. Piele şi imitaţii din piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole
de şelărie.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului,
chiloţi pentru femei, pălării pentru femei,
încălţăminte pentru femei, jachete pentru
femei, rochii pentru femei, îmbrăcăminte
pentru femei, costume de baie pentru
femei, cămăşi de noapte pentru femei,
rochii de gală pentru femei, maiouri

interioare sau de noapte pentru femei,
costume de baie pentru barbaţi şi femei,
burtiere pentru femei însărcinate (articole
de îmbrăcăminte), şorturi femeieşti sub
formă de lenjerie intimă, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi barbaţi.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
40. Tratament de materiale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05147
(151) 08/08/2017
(732) SC ECCO GROUP

DEVELOPMENT SRL, STR.
CONSTANTIN GEORGIAN, NR. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021671,
ROMANIA

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

(540)

24pay
(591) Culori revendicate:galben, gri,

negru, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
26.04.10; 26.01.17; 27.05.24

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
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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).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05148
(151) 08/08/2017
(732) GUNAYDIN GEORGIANA

RALUCA, PREL. GHENCEA NR.
46C, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
RAUMSPRAY

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

3. Spray mobilă, silicon auto, betisoare
de urechi ( de uz cosmetic), dischete
demachiante, uleiuri esenţiale, produse
pentru toaleta, preparate pentru curăarea
şi îngrijirea corpului, preparate pentru baie,
preparate pentru îngrijirea pielii, preparate
şi tratamente pentru păr, vopsea de
păr, farduri, creme cosmetice, preparate
autobronzante, loţiuni solare, loţiuni tonice,
lac de unghii, produse pentru îndepărtarea

lacului de unghii, cosmetice, deodorant
de uz personal, spumă de păr, fixativ de
păr, spumă de ras, produse de curăţat,
săpunuri şi geluri, parfumerie, loţiuni pentru
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, truse
cosmetice, rezerva aparat camera, spray
(odorizant) camera.
21. Aplicatoare cosmetice, cosmetice
(ustensile), perii cosmetice, spatule
cosmetice, recipiente pentru cosmetice.
35. Servicii de import, export, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii din clasele 03, 05, 21 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
39. Transport, ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05149
(151) 08/08/2017
(732) SC CBAR ALPIN SRL, STR.

NICOLAE TITULESCU NR.
2, CORP U5-U6, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)
We sell only to nice people !

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
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pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar (Solicităm protecţia pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţia pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05150
(151) 08/08/2017
(732) ATLANTIDA GRAMA SRL, BD.

ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
NR. 184 B, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

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

(540)

Hotel Zodiac
(591) Culori revendicate:negru, auriu

(531) Clasificare Viena: 01.01.05;
01.01.10; 27.05.07; 27.05.15;
29.01.12

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

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05151
(151) 08/08/2017
(732) CAMELIA-MANUELA SOCEANU

, STR. HAGI GHIŢĂ NR. 58,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

fy Editura For You
(591) Culori revendicate:mov

(531) Clasificare Viena: 03.07.11;
03.07.16; 03.07.24; 27.05.01;
29.01.15

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

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
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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 protecţia pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice,
clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de editare şi
redactare texte.
39. Transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii, difuzare
cărţi.
40. Tratament de materiale, tipărire.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, publicare
(inclusiv on-line), organizare de lansări de
carte şi alte evenimente (cu scop cultural,
educativ).
42. Programare pentru calculatoare,
creare şi menţinere site.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05152
(151) 08/08/2017
(732) SC KAROLY COMSERV

SRL, RESTAURANT CAPRA
NEAGRĂ POIANA BRAŞOV; JUD.
BRAŞOV, POIANA BRAŞOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR.
12-14, BIROU 2, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV

(540)

Karoly Ice Kurtos
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

galben, maro

(531) Clasificare Viena: 04.05.05;
08.01.25; 25.01.19; 27.05.12;
29.01.14

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05154
(151) 08/08/2017
(732) AGRO GOLDEN MILLER SRL,

STR. OLTENIŢEI NR. 38A, JUD.
ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA
CABINET INDIVIDUAL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2,
SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

CUPTORUL CU LEMNE
BRUTARIE PATISERIE

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

(531) Clasificare Viena: 01.15.05;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.02;
29.01.14

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

35. Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de panificaţie în magazine
specializate (cu excepţia transportului),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05155
(151) 08/08/2017
(732) NOVARTIS AG , XX, BASEL,

CH-4002, ELVEȚIA
(740) RATZA & RATZA SRL, BD. A.

I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056

(540)
COLEAN

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

5. Preparate farmaceutice pentru
tratamentul osteoporozei.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05156
(151) 08/08/2017
(732) NOVARTIS AG , CH, BASEL,

4002, ELVEȚIA
(740) RATZA & RATZA SRL, BD. A.

I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056

(540)
DERALINTO

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

5. Preparate farmaceutice pentru
tratamentul osteoporozei.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05157
(151) 08/08/2017
(732) DAY RESIDENCE SRL, STR.

DRUMEA RĂDULESCU NR. 26,
ET. 1, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DAY RESIDENCE #altă viaţă!
(591) Culori revendicate:albastru,

albastru deschis

(531) Clasificare Viena: 24.17.07;
24.17.25; 26.05.09; 27.05.01;
29.01.04

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de
birou, contabilitate, întocmirea extraselor
de cont, administrare comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor pentru
alte companii, agentii de publicitate,
publicitate prin poştă, actualizarea
materialelor publicitare, închirierea spaţiilor
publicitare, informaţii comerciale şi
consiliere pentru clienţi (firma pentru
consilierea consumatorilor), analiza
preţului de achiziţie, răspunderea la
telefon pentru abonaţii indisponibili,
evaluări ale afacerilor, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii de
afaceri, anchete de afaceri, investigaţii
de afaceri, managementul afacerilor şi
consultanţă de organizare, asistenţă pentru
managementul afacerilor, consultanţă
pentru managementul afacerilor, cercetare
de afaceri, servicii de relocare pentru
afaceri, agenţii pentru informaţii comerciale,
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, servicii de

comparaţie a preţurilor, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, consultanţă
profesională în afaceri, demonstraţii cu
produse, publicitate prin corespondenţă
directă, distribuirea materialelor publicitare,
organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea
de prezentări de modă în scop
promoţional, cercetare de marketing,
scrierea textelor publicitare, pregătirea
secţiunilor publicitare, închirierea de
material publicitar, publicarea textelor
publicitare, scrierea textelor publicitare,
procesarea administrativă a ordinelor de
comandă, publicitate radio, reclame radio,
vânzare imobile.
36. Imobiliare, servicii de administrare
imobile, estimare bunuri imobiliare,
prestare servicii aferente, servicii de
dezvoltare imobiliară, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
evaluări imobiliare, depunerea garanţiilor,
investiţii de capital, colectarea chiriilor,
organizarea colectărilor, consultanţă
financiară, consultanţă pentru asigurări,
agentii imobiliare, management imobiliar,
evaluare financiară (asigurare, banking,
imobiliare), consultanţă financiar, servicii de
finanţare, finanţarea contractelor în rate,
garanţii, leasing imobiliar, brokeri imobiliari,
servicii de garanţii.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii,
asfaltare, zidărie, supervizarea construcţiei
de clădiri, izolaţii pentru clădiri,
etanşarea clădirilor, curăţarea clădirilor,
închirierea de buldozere, fabricarea de
dulapuri, spălătorii de maşini, servicii
de tâmplărie, curăţirea coşurilor de fum,
servicii de curăţenie, închirierea de
aparatură de curăţenie, consultaţii pentru
construcţii, închirierea de echipament de
construcţie, informaţii legate de construcţii,
hidroizolaţie (clădiri), demolarea clădirilor,
instalarea uşilor şi ferestrelor, forarea
fântânilor, instalarea şi repararea aparaturii
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electrice, instalarea şi repararea lifturilor,
închirieri de excavatoare, exterminarea
dăunătorilor, alta decât pentru agricultură,
extragerea minereurilor, construcţia de
fabrici, instalarea şi repararea alarmelor
de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor frigorifice, întreţinerea
mobilei, restaurarea mobilei, instalarea
şi repararea echipamentelor de încălzire,
informaţii legate de construcţii, informaţii
legate de reparaţii, instalarea uşilor şi
ferestrelor, izolaţie pentru clădiri, instalarea
şi repararea.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05158
(151) 08/08/2017
(732) SC SINEVIZYON TV

PRODUCTION SRL, STR. ION
CÂMPINEANU NR. 11, ET.4,
CAM 402, MODUL F, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
SPUNE DA

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

41. Producție audio, video și multimedia
și fotografie, producție audio și video și
fotografie, producție de înregistrări audio și
video pe suporturi audio și video.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05159
(151) 08/08/2017
(732) SC SINEVIZYON TV

PRODUCTION SRL, STR. ION
CÂMPINEANU NR. 11, ET.4,
CAM 402, MODUL F, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
LOVE CAFE

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

41. Producție audio și video și fotografie,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție audio,
video și multimedia și fotografie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05161
(151) 08/08/2017
(732) BODU SEBASTIAN VALENTIN,

STR. SF. SPIRIDON NR. 10,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
REVISTA SOCIETĂŢILOR ŞI
A DREPTULUI COMERCIAL

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05162
(151) 08/08/2017
(732) SC PRODALCOM SA,

STR. PUŞKIN NR.128,
JUD.BOTOŞANI, COD. 710350,
BOTOŞANI, RO.BO, ROMANIA

(740) SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BLOC
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUDEŢUL
IAŞI, PAŞCANI, 705200

(540)
ICE DELUXE

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05163
(151) 08/08/2017
(732) MINUS 22 PREMIUM FOOD,

STR. FELDIOAREI NR.31A, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VIVELIS
(591) Culori revendicate:verde deschis

(pantone 375C), turcoaz (pantone
320C)

(531) Clasificare Viena: 01.15.17;
26.03.23; 27.05.02; 27.05.07;
29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05164
(151) 08/08/2017
(732) WIZARIS SRL , STR. MAIOR

ION CORAVU NR. 25, ET. 2,
AP. 3, CAMERA 3, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WIZARIS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum și servicii de cercetare şi de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05165
(151) 08/08/2017
(732) JULIO DIEGUEZ PAPI, STR.

BARAJUL ARGEȘ NR. 41D,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KiPranJ
(531) Clasificare Viena: 02.01.08;

02.01.16; 26.01.01; 26.02.07;
27.05.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05166
(151) 08/08/2017
(732) SC Gaminvest SRL, STR. CUZA

VODĂ NR. 28, AP. 16, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410021,
ROMANIA

(540)

Gaminvest
(591) Culori revendicate:albastru închis,

albastru indigo, coral, roșu, alb,
verde

(531) Clasificare Viena: 21.01.14;
24.07.11; 24.07.23; 26.11.12;
26.11.13; 27.05.01; 29.01.15

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

35. Evidență contabilă și contabilitate,
contabilitate.
36. Agenții imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii imobiliare, investiții
imobiliare.
45. Servicii juridice pentru înființarea și
înregistrarea firmelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05167
(151) 08/08/2017
(732) Marius-Ion Șișială, STR.

PRINCIPALĂ, NR. 8, COMUNA
FĂLCOIU, JUD. OLT, SAT
FĂLCOIU, ROMANIA

(540)
Dama de Treflă

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

16. Cărți (tipărituri) .
38. Comunicare prin bloguri online,
furnizarea accesului la blog-uri.
41. Divertisment, divertisment online,
divertisment pe internet, servicii de
divertisment.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05168
(151) 08/08/2017
(732) SUBLIME EVENTS , STR.

CAROL DAVILA NR. 21A, ET. 4,
AP. 27, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

sublime
(591) Culori revendicate:verde

(pantone), galben (pantone), negru
(pantone), alb (pantone)

(531) Clasificare Viena: 26.11.22;
27.05.06; 27.05.21; 29.01.14

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05169
(151) 08/08/2017
(732) APOLLO BEAUTY SALON

S.R.L., STR. TINERETULUI
NR. 19, PARTER, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. 25, JUD. ILFOV,
CHIAJNA, ROMANIA

(740) SCPPI LUPSA SI ASOCIATII ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROUL 1.02, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050726, B,
ROMANIA

(540)

APOLLO BEAUTY SALON
(591) Culori revendicate:galben, negru

(531) Clasificare Viena: 05.03.17;
05.13.04; 27.05.02; 27.05.21;
29.01.12

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

44. Analiză cosmetică, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, coafură
(saloane de -), consiliere cu privire la
produse cosmetice, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consultanță cu privire
la frumusețe, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță pe
internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, electroliză cosmetică, electroliză
cosmetică pentru îndepărtarea părului,
electroliză efectuată în scopuri cosmetice,
eliminarea celulitei, epilat cu ceară, frizerii
pentru bărbați, furnizare de informații
despre coafarea părului, furnizare de
informații despre servicii ale saloanelor
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de frumusețe, furnizare de informații în
materie de frumusețe, furnizare de instalații
de solariu, închiriere de echipamente și
aparate pentru saloane de înfrumusețare
sau frizerii, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea pielii, îngrijire cosmetică
pentru persoane, îngrijirea estetică a
picioarelor, îngrijiri de igienă pentru oameni,
îngrijiri de igienă și frumusețe, manichiură,
ondularea părului, saloane de bronzare,
refacerea părului, saloane de coafură,
saloane de frumusețe, saloane de îngrijire
a pielii, servicii consultative privind îngrijirea
părului, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de artă corporală, servicii de
bărbierie, servicii de bronzare cu aerograf
pentru corpul uman, servicii de bronzare
cu aerograf, servicii de bronzare în scopuri
cosmetice (pentru oameni), servicii de
bronzat prin pulverizare, servicii de
coafare a părului, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de
coafor pentru copii, servicii de coafor
pentru bărbați, servicii de consultanță
cu privire la îngrijirea pielii, servicii de
consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii
de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță în materie de
îngrijire a frumuseții, servicii de consultanță
privind machiajul oferite online, servicii
de consultanță privind machiajul, oferite
online sau față în față, servicii de
consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de conturare
a sprâncenelor, servicii de cosmetică,
servicii de epilare, servicii de epilare a
sprâncenelor cu ață, servicii de epilare cu
laser, servicii de frizerie, servicii de frizerie
pentru bărbați, servicii de frumusețe oferite
de un centru SPA, servicii de furnizare de
instalații de saune, servicii de împletire a

părului, servicii de îngrijire a frumuseții,
servicii de îngrijire a
unghiilor, servicii de întindere a pielii cu
laser, servicii de îndreptat părul, servicii
de îndepărtare permanentă și reducere
a părului, servicii de epilare corporală
cu ceară pentru persoane, servicii de
întors genele, servicii de liposucție, servicii
de machiaj, servicii de machiaj cosmetic,
servicii de machiaj permanent, servicii de
machiaj profesional, servicii de manichiură,
servicii de manichiură și de pedichiură,
servicii de micropigmentare, servicii de
ondulare a părului, servicii de pedichiură,
servicii de permanent pentru întors genele,
servicii de permanent pentru păr, servicii de
salon de bronzare prin pulverizare, servicii
de salon de coafor pentru femei, servicii de
saună, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, servicii de tratament pentru celulită,
servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de tratamente
cosmetice pentru față și pentru corp,
servicii de tratamente de înfrumusețare, în
special pentru gene, servicii de tratamente
de slăbire, servicii de tratare a celulitei,
servicii de vopsire a genelor, servicii
de vopsire a sprâncenelor, servicii de
vopsit gene, servicii de vopsit sprâncenele,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii furnizate de saloane
de slăbire, servicii oferite de saloane
de bronzat și de solarii, servicii pentru
extensii de gene, servicii pentru îngrijirea
picioarelor, servicii pentru îngrijirea feței,
servicii pentru îngrijirea părului, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru vopsirea
părului, servicii personale de epilare,
servicii personale terapeutice referitoare
la îndepărtarea celulitei, servicii personale
terapeutice referitoare la îmbunătățirea
circulației sangvine, servicii personale
terapeutice referitoare la topirea grăsimii,
servicii prestate de saloane de manichiură,
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servicii terapeutice personale cu privire
la regenerarea părului, solar (servicii de
-), spălarea părului cu șampon, tratament
cosmetic, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratament cosmetic cu
laser pentru ciupercă unghială, tratament
cosmetic cu laser al venelor varicoase,
tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, tratament cu
laser pentru creșterea părului, tratament
pentru păr, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, tratamente cosmetice
pentru corp, tratamente cosmetice pentru
ten, tratamente cosmetice pentru păr,
saloane de îngrijire pentru animale de
companie, servicii de îngrijire a frumuseții
pentru animale, servicii de îngrijire a
animalelor de companie, servicii de
înfrumusețare pentru animale, servicii de
tuns pentru animale, servicii prestate de
saloane de frumusețe pentru animale de
companie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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