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Cereri Mărci publicate în 11.04.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 01671 04/04/2017 CARPATAIR S.A. CARPATAIR

2 M 2017 02269 04/04/2017 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. IMORADAR24

3 M 2017 02270 04/04/2017 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. RADAR24

4 M 2017 02271 04/04/2017 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. JOBRADAR24

5 M 2017 02272 04/04/2017 CÎRSTEA NICOLAE Revista română de drept
comercial RRDC

6 M 2017 02273 04/04/2017 CÎRSTEA NICOLAE Revista română de contencios
administrativ şi fiscal RRCAF

7 M 2017 02274 04/04/2017 DENFAR STYLE S.R.L. 1994 UOMO BARIANNO

8 M 2017 02275 04/04/2017 S.C. COMEDIS MALL S.R.L. FLORY DIN VASLUI FLORY'S
DREAMS

9 M 2017 02277 04/04/2017 OPTICAL NETWORK S.R.L. OPTIBLU PRIVESTE LUMEA

10 M 2017 02278 04/04/2017 S.C. LIFE RESORT S.R.L. ZAPOROJENILOR

11 M 2017 02279 04/04/2017 S.C. ADAMAR FRUITS S.R.L. AST

12 M 2017 02280 04/04/2017 S.C. SAFIR S.R.L. SAFIR

13 M 2017 02281 04/04/2017 S.C. DRALEX ORIENTAL S.R.L. by sultan Restaurant & Cafe &
Bar

14 M 2017 02282 04/04/2017 CRISTEA IOAN MUGUREL MARIS VAMA VECHE

15 M 2017 02283 04/04/2017 BANCIU RAUL-RAZVAN MĂNÂNCI PE SĂTURATE

16 M 2017 02284 04/04/2017 S.C. LIFE RESORT S.R.L. HAHOLILOR

17 M 2017 02285 04/04/2017 S.C. LIFE RESORT S.R.L. LIPOVENILOR
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18 M 2017 02286 04/04/2017 S.C. SMART VEHICLES S.R.L. SMART VEHICLES

19 M 2017 02287 04/04/2017 S.C. KA & SA INTER
DISTRIBUTION S.R.L.

FLOWER ART & FASHION

20 M 2017 02288 04/04/2017 S.C. ISOP EUROGROUP S.R.L. ISOP - INFINITY SOLUTIONS
ONE PLACE

21 M 2017 02289 04/04/2017 S.C. TERRA LOGISTIC ZONE
S.R.L.

Terra Logistic Zone SMART
SOLUTIONS. SMART
BUSINESS.

22 M 2017 02290 04/04/2017 BOCANCEA IURIE NICOLAE qood

23 M 2017 02291 04/04/2017 Dewald Pompiliu Nelu Pensiunea Iara

24 M 2017 02292 04/04/2017 Dewald Pompiliu Nelu IARA DREAMS

25 M 2017 02293 04/04/2017 Buymag Impex S.R.L. BUYMAG COSMETICS

26 M 2017 02294 04/04/2017 HEINEKEN ROMANIA S.A. I RO AUTHENTIC ROMANIAN
CRAFT-QUALITY BEER

27 M 2017 02295 04/04/2017 HEINEKEN ROMANIA S.A. SILVA

28 M 2017 02297 04/04/2017 DUCK GLOBAL LICENSING AG
(Duck Global Licensing SA) (Duck
Global Licensing Ltd)

DUCK TOILET SHIELD

29 M 2017 02298 04/04/2017 S.C. TINT S.R.L. TELEFERIC ARENA

30 M 2017 02299 04/04/2017 Artech Trade S.R.L. Funkerush

31 M 2017 02300 04/04/2017 Artech Trade S.R.L. Electric attitude!

32 M 2017 02301 04/04/2017 SIMION-MERCURIAN CHRIS GRIVIŢA 53

33 M 2017 02302 04/04/2017 SIMION-MERCURIAN CHRIS G 53 PRIMUL TEATRU
CONSTRUIT ÎMPREUNĂ

34 M 2017 02303 04/04/2017 MINDI INF S.A. Mindi.ro

35 M 2017 02304 04/04/2017 DEUTSCHE TELEKOM AG NetLiberation
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36 M 2017 02305 04/04/2017 CCR REBAT RO S.R.L. FIECARE BATERIE CONTEAZA

37 M 2017 02306 04/04/2017 DHM PRINTING & ADVERTISING
S.R.L.

DHM A Gentleman's Agreement

38 M 2017 02307 04/04/2017 DHM PRINTING & ADVERTISING
S.R.L.

DHM printing & advertising Noi
creăm imaginea!

39 M 2017 02308 04/04/2017 ET DJILI SOY DZHIHANGIR
IBRYAM

Djili

40 M 2017 02309 04/04/2017 NEAGOE GABRIEL DORIN
ALEXANDRU

JOYSHELL

41 M 2017 02310 04/04/2017 S.C. FORCE DSS ONE S.R.L. S.C. FORCE DSS ONE S.R.L.

42 M 2017 02311 04/04/2017 S.C. CONTEMPORIA S.R.L. Contemporia
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(210) M 2017 01671
(151) 04/04/2017
(732) CARPATAIR S.A., Str. Ion Ionescu

de la Brad, nr.15, jud.TIMIŞ, 300246,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

CARPATAIR

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:060104; 260304;

260411; 270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale în domeniu aerian.
37 Servicii de reparaţii aeronave.
39 Transporturi aeriene, servicii turistice,
respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport şi emiterea de bilete de avion.
42 Creare şi menţinere pagină web.
43 Servicii de preparare şi furnizare (catering)
a preparatelor culinare pentru transporturi
aeriene. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02269
(151) 04/04/2017
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,

Str. Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IMORADAR24

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02302
(151) 04/04/2017
(732) SIMION-MERCURIAN CHRIS,

Str. Constantin F.Robescu nr. 8, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ŢUCA ZBÂRCEA &
ASOCIAŢII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America
House, Aripa de Vest, et. 8, birou 1,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

G 53 PRIMUL TEATRU CONSTRUIT
ÎMPREUNĂ

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270711;

270717;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02303
(151) 04/04/2017
(732) MINDI INF S.A., Str. Bilciureşti nr.

9A, et. 7, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. ŢUCA ZBÂRCEA &
ASOCIAŢII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America
House, Aripa de Vest, et. 8, birou 1,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Mindi.ro

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu
(531) Clasificare Viena:011515; 260118;

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

clase:
35 Publicitate şi reclamă cu privire la afaceri
financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02304
(151) 04/04/2017
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG,

F r i e d r i c h - E b e r t - A l l e e  1 4 0 ,
GERMANIA, 53113,  BONN
GERMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

NetLiberation

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, 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, imaginii sau a datelor;
suporturi magnetice de înregistrare; maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; CD-uri, DVD-uri şi alte
suporturi de date digitale; software pentru
computere; date Înregistrate electronic
(descărcabile); publicaţii electronice
(descărcabile).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; colectarea, sistematizarea,
compilarea şi analiza datelor şi informaţiilor
de afaceri stocate în baze de date
computerizate; servicii de comerţ cu
amănuntul (de asemenea prin internet şi prin
alte reţele de comunicaţii), în ceea ce priveste
produsele din clasa 9.
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38 Telecomunicaţii; agentii de ştiri;
închirierea echipamentelor de telecomunicaţii;
informaţii despre telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware, software şi baze de
date; mentenanţa software-urilor de program;
consultanţă tehnică; servicii privind
computerele şi stocarea electronică de date;
închirierea de computere şi echipamente
conexe acestora; proiectare de website-uri
pentru alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02270
(151) 04/04/2017
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,

Str. Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RADAR24

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02277
(151) 04/04/2017
(732) OPTICAL NETWORK S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 3,
parter, axele A-B, stalpii 10 1/2-14
1/2, cam. 20, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OPTIBLU PRIVESTE LUMEA

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a unei
varietăţi de produse (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
44 Servicii medicale prestate de opticieni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02278
(151) 04/04/2017
(732) S.C. LIFE RESORT S.R.L., Str.

Murighiol, Jud. Tulcea, DUNAVATU
DE SUS ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02279
(151) 04/04/2017
(732) S.C. ADAMAR FRUITS S.R.L., Str.

Lungă nr. 22, ap. 31, camera 1, Jud.
Braşov, GHIMBAV ROMANIA 

(540)

AST

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde

(531) Clasificare Viena:050320; 260115;
260118; 270501; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02280
(151) 04/04/2017
(732) S.C. SAFIR S.R.L., Com. Valeni,

judeţul Vaslui, Sat Valeni ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.

Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

SAFIR

(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).
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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02281
(151) 04/04/2017
(732) S.C. DRALEX ORIENTAL S.R.L.,

Str. Bateriei nr. 44A, camera 1, parter,
Jud. Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA 

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

(540)

by sultan Restaurant & Cafe & Bar

(591) Culori revendicate:galben, alb
(531) Clasificare Viena:241507; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02305
(151) 04/04/2017
(732) CCR REBAT RO S.R.L., Calea

Dorobanţi nr. 53, parter, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIECARE BATERIE CONTEAZA

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

40 Tratament de materiale; reciclarea
deşeurilor; colectarea, sortarea deşeurilor şi a
materialelor reciclabile (transformare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02306
(151) 04/04/2017
(732) D H M  P R I N T I N G  &

ADVERTISING S.R.L., Str. M.
Cioranu nr. 6, Bl. 70, et. 4, ap. 17,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

DHM A Gentleman's Agreement
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(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
270302; 270501;  

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

35 Servicii de publicitate, marketing şi de
promovare; distribuire de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare; servicii de relaţii cu publicul.
40 Imprimare şi developare fotografică şi
cinematografică; servicii de tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii de proiectare grafică şi de design;
creare, proiectare şi întreţinere de pagini web;
proiectare de pagini web în scopuri
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02271
(151) 04/04/2017
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,

Str. Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JOBRADAR24

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02272
(151) 04/04/2017
(732) CÎRSTEA NICOLAE, Str. Sergent

Mihai Stan nr. 18, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Revista română de drept comercial
RRDC

(591) Culori revendicate:gri, albastru
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/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 învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi cercetarea şi proiectarea aferentă;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA -Cereri Marci publicate în data de 04/04/2017

10

servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02307
(151) 04/04/2017
(732) D H M  P R I N T I N G  &

ADVERTISING S.R.L., Str. M.
Cioranu nr. 6, Bl. 70, et. 4, ap. 17,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

DHM printing & advertising Noi creăm
imaginea!

(591) Culori revendicate:roz, bleu, galben,
gri, negru

(531) Clasificare Viena:210114; 270501;
290115;  

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

35 Servicii de publicitate, marketing şi de
promovare; distribuire de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare; servicii de relaţii cu publicul.
40 Imprimare şi developare fotografică şi
cinematografică; servicii de tipărire.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii de proiectare grafică şi de design;
creare, proiectare şi întretinere de pagini web;
proiectare de pagini web în scopuri
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02273
(151) 04/04/2017
(732) CÎRSTEA NICOLAE, Str. Sergent

Mihai Stan nr. 18, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Revista română de contencios
administrativ şi fiscal RRCAF

(591) Culori revendicate:gri, violet
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/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
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sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02274
(151) 04/04/2017
(732) DENFAR STYLE S.R.L., Str.

Rotundă nr. 9, bl. H20A, ap. 19, sector
3, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

1994 UOMO BARIANNO

 
(531) Clasificare Viena:030102; 030124;

270501; 270524;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02275
(151) 04/04/2017
(732) S.C. COMEDIS MALL S.R.L.,

Calea Moşilor, nr. 59, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

FLORY DIN VASLUI FLORY'S
DREAMS

  
(531) Clasificare Viena:011509; 040521;

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

clase:
16 Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri;
caractere tipografice, clişee; panouri
publicitare din hârtie sau carton; atlase; cărţi;
calendare; agende, gravuri; reprezentări
grafice; reproduceri grafice; hărţi, lucrări
litografice de artă, machete arhitecturale;
fotografii; hârtie pergament; tipărituri;
portrete; postere, prospecte; matriţe; cărţi de
scris sau colorat.
35 Publicitate; agenţii de publicitate;
actualizarea şi răspândirea materialelor
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publicitare; închiriere spaţii publicitare;
consultanţă profesională în materie de afaceri;
consiliere consumatori; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; distribuire materiale publicitare;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate; prognoze economice;
informaţii şi anchete de afaceri; marketing,
studii de marketing; producţia de clipuri
publicitare; relaţii publice; publicarea textelor
publicitare; publicitate şi reclame radio şi tv;
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare; editarea ziarelor,
revistelor, periodicelor.
38 Transmisii de televiziune şi radio;
transmisii în medii online; comunicarea cu
terminale de computere; transmiterea
mesajelor şi imaginilor asistată de calculator;
transmisie wireless; agenţii de ştiri; transmisie
prin satelit.
40 Tipografie; tipărirea ziarelor; tipărire
litografică, tipărire offset; fotogravură.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; jocuri şi concursuri;
organizarea şi susţinerea colocviilor,
concertelor, seminariilor, conferinţelor,
congreselor, simpozioanelor; publicarea
cărţilor; prezentări cinematografice; informaţii
referitoare la educaţie; organizare de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film; fotografie;
producţie de programe radio şi televiziune;
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online, publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, servicii prestate de reporterii de
ştiri, programe de televiziune.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web,
fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile; creare de pagini
de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02308
(151) 04/04/2017
(732) ET DJILI SOY DZHIHANGIR

IBRYAM, Str. Pliska nr. 16,
DULOVO, 7690, SILISTRA
BULGARIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, Bdul.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, ap. 32,
Judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

Djili

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

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

clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
uleiuri şi grăsimi comestibile; seminţe
comestibile; seminţe şi alune preparate.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; sare; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii.
31 Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate; fructe şi
legume proaspete, plante aromatice proaspete;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate;
bulbi, rasaduri şi seminţe pentru plantare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
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semintelor, alunelor, chipsurilor şi a altor
produse alimentare în magazine şi on-line,
servicii de import-export a seminţelor,
alunelor, chipsurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02282
(151) 04/04/2017
(732) CRISTEA IOAN MUGUREL, Str.

Ion Creangă nr. 12A, Comuna
Limanu, judeţul Constanţa, SAT
VAMA VECHE ROMANIA 

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

(540)

MARIS VAMA VECHE

(591) Culori revendicate:gri, maro, albastru
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

270512; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02283
(151) 04/04/2017
(732) BANCIU RAUL-RAZVAN, Str. Sub

Cetate nr. 214, sc. 2, ap. 19, judeţul
Cluj, Sat Floreşti (Comuna Floreşti)
ROMANIA 

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

(540)

MĂNÂNCI PE SĂTURATE

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

35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare; publicitate online; promoţii;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou; demonstraţii cu produse; organizarea
de evenimente în scopuri comerciale sau
publicitare; informaţii comerciale; toate aceste
servicii în legatură cu restaurantul.
39 Ambalare, transport şi livrare (transport) de
mâncare; livrare de alimente de către
restaurant (transport).
43 Servicii de alimentaţie publică şi anume
restaurant; restaurante (servirea mesei);
cafenele; servicii ale bistrourilor;
snack-bar-uri; servicii oferite de bar;
furnizarea de informaţii cu privire la
restaurant; rezervări la restaurant; servicii de
restaurant cu servire la pachet; servire de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri;
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri; restaurante de delicatese; restaurante
cu autoservire; restaurant specializate în
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preparate grătar; servicii de fast food la
pachet; fast-fooduri; servicii oferite de
pizzerii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02285
(151) 04/04/2017
(732) S.C. LIFE RESORT S.R.L., Comuna

Mur igh io l ,  j ude ţu l  Tu lcea ,
DUNAVATU DE SUS ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

LIPOVENILOR

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02287
(151) 04/04/2017
(732) S.C. KA & SA INTER

DISTRIBUTION S.R.L., Str.
Fundeni nr. 74, et. 4, biroul 5, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLOWER ART & FASHION

(531) Clasificare Viena:020302; 020307;
020316; 270501;  

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

24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă; prosoape din material
textil.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02288
(151) 04/04/2017
(732) S.C. ISOP EUROGROUP S.R.L.,

Str. Ştefan Negulescu nr. 34, parter,
ap. 1, sector 1, 011654, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ISOP - INFINITY SOLUTIONS ONE
PLACE

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1797C), verde (Pantone 560C), galben
(Pantone 465C)

(531) Clasificare Viena:200501; 260405;
260518; 270504; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02289
(151) 04/04/2017
(732) S.C. TERRA LOGISTIC ZONE

S.R.L., Calea Griviţei nr. 95-97, corp
A, et. 1, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) OSTER - SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batiştei nr. 35
, ap. 23, et. 4, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Terra Logistic Zone SMART
SOLUTIONS. SMART BUSINESS.

 
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;

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

clase:
35 Promovarea vânzărilor pentru terţi, prin
toate mijloacele de comunicare, a produselor
alimentare şi nealimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02290
(151) 04/04/2017
(732) BOCANCEA IURIE NICOLAE,

Str. Ţ. Şevcenco nr. 81, bl. 3,
T I R A S P O L  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(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)

qood

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02291
(151) 04/04/2017
(732) Dewald Pompiliu Nelu, Str. Roşiori

nr. 104, jud. Brăila, BRĂILA
ROMANIA 

(540)

Pensiunea Iara

  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02284
(151) 04/04/2017
(732) S.C. LIFE RESORT S.R.L., Comuna

Mur igh io l ,  j ude ţul  Tu lcea ,
DUNAVATU DE SUS ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

HAHOLILOR

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02286
(151) 04/04/2017
(732) S.C. SMART VEHICLES S.R.L.,

Str. Episcopul Radu nr. 9, parter,
camera 3, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SMART VEHICLES

 
(531) Clasificare Viena:030116; 040303;

260115; 260120; 270501;  
(511) Produse şi/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.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semiprelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau de
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02309
(151) 04/04/2017
(732) NEAGOE GABRIEL DORIN

ALEXANDRU, Str. Johann Sebastian
Bach nr. 1A, sc. A, ap. 10, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

JOYSHELL

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

9 Port telefon (huse) pentru mobil; curele
pentru telefonul mobil; etuiuri pentru
telefoane mobile; baterii pentru telefoane
mobile; carcase pentru telefoane mobile;
suporturi adaptate pentru telefoane mobile;
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aplicaţii software (programe) pentru telefoane
mobile; cabluri USB pentru telefoane mobile;
baterii auxiliare pentru telefoane mobile; huse
din piele pentru telefoane mobile; suporturi de
telefoane mobile pentru bord; seturi de căşti
pentru telefoanele mobile; încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile; software şi
aplicaţii (programe) pentru dispozitive
mobile; module de afişare pentru telefoane
mobile; huse de protecţie pentru telefoane
mobile; software de jocuri electronice pentru
telefoane mobile; căşti fără fir folosite cu
telefoane mobile; cabluri de conexiune mobilă
de înaltă definiţie; huse de tip flip pentru
telefoane mobile; dispozitive "mâini libere"
(hands-free) pentru telefoane mobile; căşti de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile;
microfoane de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile; echipamente pentru
utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile;
huse din pânză sau material textil pentru
telefoane mobile; adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri) pentru telefoane mobile; protecţii
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile; încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule;
software pentru jocuri pe calculator destinate
utilizării pe telefoanele mobile şi celulare;
huse pentru calculatoare tabletă; cutii flip
pentru calculatoare tabletă; suporturi adaptate
pentru calculatoare tabletă; monitoare pentru
tabletă.
35 Publicitate; publicitate online; publicitate
şi reclamă; promovarea afacerii (publicitate);
publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet; servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru telefoane mobile şi tablete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02310
(151) 04/04/2017
(732) S.C. FORCE DSS ONE S.R.L., Str.

Bucureşti nr. 9, judeţul Teleorman,
ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)

S.C. FORCE DSS ONE S.R.L.

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

37 Servicii de instalare de alarme; instalare de
seifuri; instalarea sistemelor de securitate.
39 Transport de valori; transport de bani şi
valori.
41 Susţinerea de cursuri educaţionale,
examene şi calificari; 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 şi a programelor de calculator;
proiectare; proiectare şi consultanţă în
inginerie.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii juridice;
servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
consultanţă în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02292
(151) 04/04/2017
(732) Dewald Pompiliu Nelu, Str. Roşiori

nr. 104, jud. Brăila, BRĂILA
ROMANIA 

(540)

IARA DREAMS

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02293
(151) 04/04/2017
(732) Buymag Impex S.R.L., Str. Lizeanu

nr. 29, et. 2, sector 2, 021111,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUYMAG COSMETICS

(591) Culori revendicate:mov, gri
 (531) Clasificare Viena:020301; 020302;

020323; 270501; 290112;  

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

3 Cosmetice; farduri cosmetice; produse
cosmetice; cosmetice nemedicinale; măşti
cosmetice; cosmetice şi preparate cosmetice;
cosmetice decorative; cosmetice colorate;
creme cosmetice; unghii false; vârfuri pentru
unghii; lac de unghii; ojă de unghii; întăritor
pentru unghii; sclipici pentru unghii; cremă
pentru unghii; gel pentru unghii; balsamuri
pentru unghii; cosmetice pentru unghii;
vârfuri pentru unghii (cosmetice); întăritor
pentru unghii (cosmetice); bază pentru unghii
(cosmetice); pile abrazive pentru unghii;
primer pentru unghii (cosmetice); hârtie
abrazivă pentru unghii; preparate pentru
îngrijirea unghiilor; abţibilduri pentru
decorarea unghiilor; lipici pentru întărirea
unghiilor; loţiuni pentru întărirea unghiilor;
preparate pentru întărirea unghiilor; produse
pentru întărirea unghiilor; lac pentru albirea
unghiilor; preparate pentru repararea
unghiilor; lac de bază pentru unghii; unghii
false de uz cosmetic; unghii false din metale
preţioase; materiale de acoperire pentru
unghii; adezivi pentru fixarea unghiilor false;
preparate cosmetice pentru uscarea unghiilor;
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor;
lac de unghii de uz cosmetic; creioane
corectoare pentru lacul de unghii; strat
superior pentru lac de unghii; preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii; produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii; straturi de
acoperire pentru sculptarea unghiilor; pulbere
de catifea pentru decorarea unghiilor;
dizolvanţi pentru lac de unghii (produse
cosmetice); pulbere pentru decorarea
vârfurilor de unghii sculptate; hârtie abrazivă
de tip şmirghel pentru unghii; unghii false
pentru degetele de la picioare; adezivi pentru
gene, păr şi unghii false; produse de
îndepartare a lacului de unghii; produse pentru
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îndepărtarea lacurilor de pe unghii; produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice); preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor şi a unghiilor;
machiaj pentru piele; machiaj pentru ochi;
pudră de machiaj; pudre pentru machiaj;
machiaj de scenă; pudră pentru machiaj;
machiaj pentru faţă.
5 Preparate pentru dezinfectarea unghiilor;
preparate antifungice dermatologice pentru
unghii; preparate pentru prevenirea muşcării
unghiilor; preparate pentru îngrijirea unghiilor
utilizate în scopuri medicale.
8 Cleşti de unghii; pile pentru unghii; cleşti
pentru unghii; pile de unghii; pile pentru
unghii neelectrice; pile electrice de unghii;
freză electrică pentru unghii; foarfeci
(forfecuţe) de unghii; pile de unghii pentru
manichiură; cleşti de unghii (unelte manuale);
dispozitive neelectrice de şlefuit unghiile; pile
electrice pentru unghiile animalelor;
instrumente pentru lustruirea unghiilor
(neelectrice); pile de unghii, electrice sau
neelectrice; pile alimentate cu baterii pentru
unghii de animale.
10 Cleşti pentru unghii, de uz medical.
11 Lămpi de unghii.
16 Şabloane pentru unghii.
18 Gentuţe pentru cosmetice.
21 Aplicatoare cosmetice (ustensile); perii
cosmetice; ustensile pentru cosmetice; spatule
cosmetice; recipiente pentru cosmetice; perii
pentru unghii; perii de unghii; tăviţe destinate
utilizării la lăcuirea unghiilor; bureţei pentru
machiaj.
39 Depozitare de cosmetice.
44 Servicii de îngrijire a unghiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02294
(151) 04/04/2017
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti

(540)

I RO AUTHENTIC ROMANIAN
CRAFT-QUALITY BEER

 
(531) Clasificare Viena:051113; 270501;

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

clase:
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; bere
cu suc de fructe; bere cu conţinut scăzut de
alcool; cidru fără alcool.
33 Cidru.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02295
(151) 04/04/2017
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti

(540)

SILVA

(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; bere
cu suc de fructe; bere cu conţinut scăzut de
alcool; cidru fără alcool.
33 Cidru.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02297
(151) 04/04/2017
(732) DUCK GLOBAL LICENSING AG

(Duck Global Licensing SA) (Duck
Global Licensing Ltd), c/o Fischer &
Partner, Schulhausstrasse 9, 6052,
HERGISWIL ELVETIA 

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

DUCK TOILET SHIELD

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

3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive; produse
(preparate) pentru curăţare toaleta; detergenţi
pentru vasul de toaleta.
5 Preparate (produse) germicide şi
dezinfectante; preparate (produse) pentru
purificarea aerului; preparate (produse) pentru
dezodorizarea aerului; dezodorizant pentru
toaleta.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02298
(151) 04/04/2017
(732) S.C. TINT S.R.L., Str. Poiana

Soarelui nr. 243, judeţul Braşov,
50001, BRAŞOV ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, etaj 1,
ap. 2, Sector 2 BUCUREŞTI

(540)

TELEFERIC ARENA

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

clase:
41 Cluburi de noapte; servicii de cluburi
(discoteci); servicii de divertisment furnizate
în discoteci.
43 Servicii de cazare temporară; servicii de
cazare hotelieră; servicii de catering hotelier;
servicii de alimentaţie publică; restaurante
pentru turişti; servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02299
(151) 04/04/2017
(732) Artech Trade S.R.L., Str. Dreptăţii

nr. 141, et. 1, apt. 7, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Funkerush

(591) Culori revendicate:portocaliu închis -
Pantone 151C, portocaliu deschis -
Pantone 1375C, roşu - Pantone Bright
red C, olive - Pantone 155C, maro,
vişiniu, negru, gri

(531) Clasificare Viena:030209; 030224;
180105; 270501; 270508; 290115;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02300
(151) 04/04/2017
(732) Artech Trade S.R.L., Str. Dreptăţii

nr. 141, et. 1, apt. 7, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Electric attitude!

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02301
(151) 04/04/2017
(732) SIMION-MERCURIAN CHRIS,

Str. Constantin F.Robescu nr. 8, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Ţuca Zbârcea & Asociaţii IP S.R.L.,
Şos. Nicolae Titulescu nr.4-8, clădirea
America House, Aripa de Vest, etaj 8,
sector 1 Bucuresti

(540)

GRIVIŢA 53

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02311
(151) 04/04/2017
(732) S.C. CONTEMPORIA S.R.L., Str.

Dumitru Pera nr. 9, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Contemporia

 (531) Clasificare Viena:020101; 020301;
020701; 270501;  

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

14 Bijuterii; bijuterii fantezie; bijuterii
preţioase; coliere (bijuterii); lanţuri (bijuterii);
medalioane (bijuterii); inele (bijuterii); perle
(bijuterii) brăţări (bijuterii); broşe (bijuterii);
bijuterii-pandantive; bijuterii de damă;
bijuterii cu diamante; bijuterii din aur;
închizători pentru bijuterii; bijuterii pentru
faţă; bijuterii de corp; bijuterii la comandă;
pietre pentru bijuterii; bijuterii pentru cap;
bijuterii de fildeş; bijuterii, inclusiv imitaţii de
bijuterii şi bijuterii din plastic; accesorii
pentru bijuterii; lanţuri de bijuterii; bijuterii
pentru uz personal; bijuterii emailate; amulete
(bijuterii); bijuterii personale; camee
(bijuterii); imitaţii de bijuterii; bijuterii
fantezie, imitaţii; pietre sintetice (bijuterii);
insigne decorative (bijuterii); broşe decorative
(bijuterii); aur filat (bijuterii); bijuterii pentru
copii; bijuterii din platină; imitaţii de bijuterii
ornamentale; ace bijuterii pentru pălării;
bijuterii din metale nepreţioase; ace de rever
(bijuterii); bijuterii fabricate din argint;
bijuterii din metale preţioase; casete pentru
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bijuterii (montate); cutii pentru bijuterii
(montate); bijuterii confecţionate din bronz;
bijuterii pentru împodobire personală; bijuterii
confecţionate din aur; bijuterii din metale
semipreţioase; bijuterii din materiale
semipreţioase; fire de argint (bijuterii);
bijuterii confecţionate din plastic; bijuterii din
pietre preţioase; brăţări de identificare
(bijuterii); fir de argint (bijuterii); bijuterii
confecţionate din sticlă; bijuterii cu pietre
preţioase; bijuterii confecţionate din cristal;
taloane pentru fabricarea bijuteriilor;
caboşoane pentru fabricarea bijuteriilor; broşe
placate cu aur (bijuterii); bijuterii
confecţionate din metale nepreţioase; bijuterii
confecţionate din metale preţioase; bijuterii
confecţionate din pietre semipreţioase;
bijuterii sub formă de mărgele; fire din metale
preţioase (bijuterii); talismane (bijuterii) din
metale comune; bijuterii placate cu metale
preţioase; bijuterii din metale preţioase
placate; bijuterii pentru animale de companie;
piese şi accesorii pentru bijuterii; bijuterii de
recunostinţă pentru angajaţi; lănţişoare de
siguranţă pentru bijuterii; inele (bijuterii)
confecţionate din metale preţioase; lanţuri
confecţionate din metale preţioase (bijuterii);
bijuterii fiind articole din metale preţioase;
inele (bijuterii) confecţionate din metale
nepreţioase; bijuterii confecţionate din perle
de cultură; bijuterii placate cu aliaje din
metale preţioase; plasă de lanţuri din metale
preţioase (bijuterii); lanţuri răsucite (bijuterii)
confecţionate din metale comune; ace de rever
din metale preţioase (bijuterii); ornamente
pentru rochii sub formă de bijuterii; bijuterii
din cristal, placate cu metale preţioase; fir de
sârmă din metale preţioase (bijuterii); clipsuri
pentru şaluri sub formă de bijuterii; brăţări

fabricate din materiale textile brodate
(bijuterii); bijuterii sub formă de articole din
pietre preţioase; acoperitoare pentru inele ca
bijuterii pentru protecţia împotriva impactului,
abraziunii şi deteriorării monturii şi pietrelor;
clipsuri ca bijuterii pentru transformarea
cerceilor cu prindere prin perforare în cercei
cu prindere stil clips; podoabe (bijuterie);
broşe (bijuterie); perle (bijuterie); produse de
bijuterie; articole de bijuterie; aur filat
(bijuterie); articole de bijuterie; bijuterie din
argint veritabil; articole de bijuterie
semipreţioase; lănţişoare de bijuterie pentru
coliere; articole de bijuterie cu pietre
ornamentale; lănţişoare de bijuterie pentru
brăţări; lănţişoare de bijuterie pentru gleznă;
articole de bijuterie cu pietre preţioase;
articole de bijuterie din lanţuri răsucite;
articole de bijuterie care conţin aur; articole de
bijuterie realizate din metale preţioase;
articole de bijuterie placate cu metale
preţioase; articole de bijuterie, ceasornice şi
ceasuri de mână; lanţuri de bijuterie din
metale preţioase pentru coliere; articole de
bijuterie realizate din aliaje de metale
preţioase; lanţuri de bijuterie din metale
preţioase pentru brăţări de gleznă; articole
semifinisate din metale preţioase utilizate în
confecţionarea articolelor de bijuterie.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii.
40 Turnare de bijuterii.
42 Servicii de design de bijuterii; design de
bijuterii.

˜˜˜˜˜˜˜
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    La depozitul M 2017/02025 din data de 27.03.2017, publicat în data de 
03.04.2017, dintr-o eroare material| a fost omis| clasa 16.
 
Clasa 16: Afise, materiale publicitare (tiparituri) pentru campaniile electorare.


