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Cereri Mărci publicate în data de 11/01/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

1 M 2016 08764 04/01/2017 S.C. GENERAL INTERMED S.R.L. General Intermed

2 M 2017 00014 04/01/2017 S.C. INFORM SECURITY
PROGUARD S.R.L.

ISP INFORM SECURITY
PROGUARD

3 M 2017 00015 04/01/2017 POINT LOGISTIX S.R.L. Pointlogistix solutions for the real
world

4 M 2017 00016 04/01/2017 SANDU NICOLAE-CORNELIU ETHIC WINE Wine shop Vinoteca

5 M 2017 00017 04/01/2017 SANDU NICOLAE-CORNELIU TASTING ROOM GASTRO
WINE BAR

6 M 2017 00018 04/01/2017 MITITELU MARIN ASOCIATIA SPORTIVA
CORVINUL HUNEDOARA

7 M 2017 00019 04/01/2017 S.C. PHEONIX SECURITY
SISTEMS S.R.L.

Pheonix Security Sistems

8 M 2017 00020 04/01/2017 Urantia Foundation URANTIA

9 M 2017 00021 04/01/2017 Urantia Foundation

10 M 2017 00022 04/01/2017 CONSTANTINESCU CRISTIAN PUB & RESTAURANT THE ACE
SINCE 2016

11 M 2017 00023 04/01/2017 MATINCA DĂNUŢ S&D

12 M 2017 00024 04/01/2017 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. XNS - XTRA NIGHT SHOW

13 M 2017 00025 04/01/2017 S.C. BRAICONF S.A. BRAICONF

14 M 2017 00026 04/01/2017 S.C. PANDOS HUMOR
SECURITY S.R.L.

PANDOS HUMOR SECURITY

15 M 2017 00027 04/01/2017 S.C. ORLANDO IMPORT
EXPORT 2001 S.R.L.

NUTCO
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(210) M 2016 08764
(151) 04/01/2017
(732) S.C. GENERAL INTERMED

S.R.L., Str. Şerbăneşti nr. 30, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(540)

General Intermed

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:070108; 130101;

260207; 270315; 270501; 290112;  

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

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice

pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
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, 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri. 
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 pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar. 
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17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale; piei de animale; geamantane şi
valize; umbrele şi bastoane; bice şi articole de
şelărie.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; material pentru curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă. 
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport;decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.\,
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00022
(151) 04/01/2017
(732) CONSTANTINESCU CRISTIAN,

Str. Naum Râmniceanu nr. 16, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PUB & RESTAURANT THE ACE
SINCE 2016

(591) Culori revendicate:negru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:250113; 250119;

270501; 270511; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00023
(151) 04/01/2017
(732) MATINCA DĂNUŢ, Intrarea Pieţii

nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 2, parter, judeţul
Prahova, , BOLDEŞTI-SCAIENI
ROMANIA 

(540)

S&D

(591) Culori revendicate:maro, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:030108; 241725;

270501; 270515; 290113;  

(511) Produse şi/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 pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00025
(151) 04/01/2017
(732) S.C. BRAICONF S.A., Str. Şcolilor

nr. 53, judeţul Brăila, 810517,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

BRAICONF

  
(531) Clasificare Viena:050503; 050520;

270501;  

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

18 Piele şi imitaţii de 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00024
(151) 04/01/2017
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

XNS - XTRA NIGHT SHOW

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00026
(151) 04/01/2017
(732) S . C .  P A N D O S  H U M O R

SECURITY S.R.L., Str. Marly nr. 0,
bl. G2, et. 1, ap. 8, judeţul Suceava, ,
GURA HUMORULUI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

PANDOS HUMOR SECURITY

  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00027
(151) 04/01/2017
(732) S.C. ORLANDO IMPORT

EXPORT 2001 S.R.L., Şoseaua de
Centură nr. 5, judeţul Ilfov, 077060,
COMUNA CLINCENI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

NUTCO

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011515; 260118;

270503; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,

sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale şi anume
prepararea de migdale, caju, fistic, alune de
pădure, arahide, arahide în coajă, seminţe de
floarea soarelui şi seminţe de dovleac, miez de
seminţe floarea soarelui şi miez de seminţe de
dovleac, boabe de porumb pentru popcorn.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00017
(151) 04/01/2017
(732) SANDU NICOLAE-CORNELIU,

Str. George Călinescu, nr. 52, sc. C, et.
1, ap. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TASTING ROOM GASTRO WINE BAR

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb
  
(531) Clasificare Viena:110104; 110302;

270501; 270511; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00018
(151) 04/01/2017
(732) MITITELU MARIN, Str. Muntenia

nr. 6A, bl. E, sc. B, et. 2, ap. 50, jud.
Hunedoara, ,  HUNEDOARA
ROMANIA 

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

(540)

ASOCIATIA SPORTIVA CORVINUL
HUNEDOARA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00019
(151) 04/01/2017
(732) S.C. PHEONIX SECURITY

SISTEMS S.R.L., Str. Catinei 11-13,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pheonix Security Sistems

(591) Culori revendicate:roşu, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:240103; 261125;

270501; 290113;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; activităţi de
investigaţii şi protecţie a bunurilor şi
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00020
(151) 04/01/2017
(732) Urantia Foundation, Diversey

Parkway, nr. 533, 60614, CHICAGO,
S.U.A. IL

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

URANTIA

  

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

9 Conţinut media (pe suport magnetic); cărţi
audio; cărţi electronice; cărţi electronice
descărcabile; cărţi înregistrate pe disc; cărţi
înregistrate pe bandă; cărţi digitale pentru
descărcare de pe internet; aparate pentru
înregistrări audio-video.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00021
(151) 04/01/2017
(732) Urantia Foundation, Diversey

Parkway, nr. 533, 60614, CHICAGO,
S.U.A. IL

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:260105;  

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

9 Conţinut media (pe suport magnetic); cărţi
audio; cărţi electronice; cărţi electronice
descărcabile; cărţi înregistrate pe disc; cărţi
înregistrate pe bandă; cărţi digitale pentru
descărcare de pe internet; aparate pentru
înregistrări audio-video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00014
(151) 04/01/2017
(732) S.C. INFORM SECURITY

PROGUARD S.R.L., Str. Amurgului
nr. 48B - LOT 1, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI - LEORDENI ROMANIA 

(540)

ISP INFORM SECURITY PROGUARD

  
(531) Clasificare Viena:260518; 270501;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; activităţi de
investigaţie şi protecţie a bunurilorşi
persoanelor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00015
(151) 04/01/2017
(732) POINT LOGISTIX S.R.L., Str.

Alexandru Moruzzi nr. 9, bl. V54/B,
sc. 3, et. 2, ap. 34, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pointlogistix solutions for the real world

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270525;

290112;  

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00016
(151) 04/01/2017
(732) SANDU NICOLAE-CORNELIU,

Str. George Călinescu, nr. 52, sc. C, et.
1, ap. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ETHIC WINE Wine shop Vinoteca

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb

  
(531) Clasificare Viena:190701; 260116;

260118; 290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜


